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Forord 
 

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid med kommunen utarbeidet forslag til 

kommunedelplan med konsekvensutredning for utvidelse av E6 til 4 felt mellom Minnesund og 

Hedmark grense, og nytt dobbeltspor for Dovrebanen mellom Eidsvoll stasjon og Hedmark grense i 

Eidsvoll kommune.  

 

Dette er en del av arbeidet med utvidelse av E6 til 4 felt mellom Gardermoen i Ullensaker og 

Kolomoen i Stange, og dobbeltspor for Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar. Det er parallelt 

utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E6 og Dovrebanen i søndre del 

av Stange kommune.  Illustrasjonsplan og øvrig dokumentasjonen er felles for Eidsvoll og Stange. Det 

er laget et eget sammendrag av kommunedelplanen med konsekvensutredning i form av en 

kortversjon. 

 

Tiltakene faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.  Statens 

vegvesen og Jernbaneverket har, som tiltakshavere, utarbeidet er program for planarbeidet, jf forskrift 

om konsekvensutredninger av 1. april 2005. 

 

Miljøverndepartementet har, blant annet på grunn av sakens geografiske kompleksitet, besluttet at 

Samferdselsdepartementet er ansvarlig myndighet for å fastsette planprogrammet, jf § 15 i forskrift om 

konsekvensutredninger.  Planprogrammet ble fastsatt av Samferdselsdepartementet 30. mai 2006 etter 

forutgående høring og offentlig ettersyn i perioden 7. juli til 15. september 2005. Planprogrammet ble 

november 2006 utvidet til også å innbefatte et alternativ med lengre tunneler mellom Langset og 

Korslund nord i Eidsvoll kommune. 

 

Kommunedelplan med konsekvensutredning var utlagt til offentlig ettersyn og sendt på høring til 

berørte myndigheter og interesseorganisasjoner fram til 31.03.2007.  I høringsperioden ble det avholdt 

offentlige informasjonsmøter. Høringsuttalelsene er sammenstilt og kommentert i eget dokument. 

 

Kommunestyret vedtok 25.06.2007 alternativene A1, B1a, C2c og D2, med innsigelser til de tre 

sistnevnte. Kun vedtaket av alternativ A1 var derfor rettskraftig. Det var innsigelser fra 

Fylkeslandbruksstyret i Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (miljøvernavdelingen), Akershus 

fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Kommunestyret vedtok at utredningsplikten i 

henhold til planprogrammet er oppfylt. Kommunestyrets vedtak er vedlagt. 

 

Fylkesmennene i Hedmark og Oslo og Akershus gjennomførte i august 2007 mekling mellom dem 

som hadde innsigelser til alternativer i planen, og Eidsvoll og Stange kommuner. Fylkesmennenes 

forslag til kompromiss ble ikke akseptert av partene, og meklingen førte ikke fram.  Saken ble derfor 

oversendt Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. Meklingsprotokollen er vedlagt. 

 

Miljøverndepartementet fattet 24.02.2009 følgende vedtak (her kun referert det som gjelder Eidsvoll 

kommune; hele godkjenningsbrevet er vedlagt)): 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøverndepartementet 

vedtak i Eidsvoll kommunestyre 25. juni 2007 … om arealdelen til kommunedelplan for E6 og 

Dovrebanen, med slik endring: Alternativ B1 vedtas istedenfor B1a, D1 vedtas istedenfor D2, …. 

Det betyr at følgende trasé er vedtatt [i Eidsvoll]: A1, B1, C2c, D1. 

 

I etterfølgende reguleringsplaner skal det fastsettes krav om avbøtende tiltak. Det skal sikres 

god atkomst til og opparbeiding av strandsonen for allmennheten. Det skal settes en tidsfrist for 

opparbeiding av strandsonestrekninger der jernbanen fjernes. Planene skal utformes med vekt 

på god landskapstilpasning og støyskjerming.  

 

Det legges til grunn at anlegg av veg og bane skal skje samtidig, slik at trafikkmessige og 

miljømessige ulemper blir minst mulig og kostnadseffekten av samtidig utbygging utnyttes. 
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* 

Denne utgaven av plandokumentet er identisk med høringsutgaven, med unntak av at kun godkjente 

alternativer er lagt ved som kartbilag og at kommunestyrevedtaket, meklingsprotokollen og 

Miljøverndepartementets godkjenningsbrev er vedlagt. Kommunedelplan med konsekvensutredning 

og øvrige dokumenter er også tilgjengelig på internett : www.e6-dovrebanen.no 

http://www.e6-dovrebanen.no/
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Figur 1-1 Oversiktskart 
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1 Strategiske mål og overordnete 
forutsetninger for fellesprosjektet 

1.1 Forankring i Nasjonal transportplan og fylkesdelplan 
I Nasjonal transportplan (NTP) 2006-2015 [Litt. 3] er det lagt til grunn at E6 skal bygges ut til 4 felt 

fra Gardermoen til Kolomoen i perioden 2006-2015. Det var forut for dette utarbeidet en overordnet 

konsekvensutredning for utvikling av hele strekningen fra Gardermoen til Moelv til fire felt.  

 

Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar er omtalt i NTP 2006-2015 som et viktig tiltak for å bedre 

kapasitet og hastighetsstandard på strekningen.  I første del av perioden (2006-2009) er det foreslått 

midler til forlengelse av kryssingsspor. I andre del av perioden 2010-2015 er det forutsatt bygget 

dobbeltsporparseller på strekningen. 

 

Det er også vedtatt fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene [Litt. 1].  Denne 

planen omfatter både E6 og Dovrebanen for strekningen Gardermoen – Lillehammer.  

Fylkesdelplanen for transportkorridoren Gardermoen - Mjøsbyene og konsekvensutredning for E6 

Gardermoen – Moelv påpeker behovet for å se planer for utvidelse av E6, lokalvegsystemet og 

dobbeltsporet jernbane i sammenheng på den aktuelle strekningen langs Mjøsa. På skriftlig spørsmål 

fra stortingsrepresentant Heidi Sørensen vedrørende samarbeid mellom Statens vegvesen og 

Jernbaneverket svarte samferdselsminister Torild Skogsholm 17.02.2005: 

 

”Jeg legger stor vekt på at etatene har et nært plansamarbeid om parallelle prosjekter i samme 

korridor.” … "Et samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen på denne strekningen vil 

bidra til mer helhetlig planlegging der samordning av avbøtende tiltak knyttet til natur og miljø 

vektlegges. God miljøkvalitet skal være en sentral premiss ved planlegging av alle veg- og 

jernbaneprosjekter." 

 

Jernbaneverket og Statens vegvesen har en klar oppfatning av at det er i felles interesse å samarbeide 

om planlegging på strekningen Minnesund – Skaberud, og det er i første omgang formalisert et 

samarbeid om en felles planprosess.  Hensikten med dette er å oppnå et samfunnsmessig bedre 

totalprosjekt i transportkorridoren enn om disse to tiltakene skulle utvikles hver for seg. 

 

Følgende delstrekninger for veg og bane inngår i den felles planleggingen: 

 E6: Minnesund – Skaberud i Eidsvoll og Stange kommuner, ca 24 km 

 Dovrebanen: Eidsvoll stasjon – Sørli tømmerterminal i Eidsvoll og Stange kommuner, ca 40 km 

 

Planforslaget bygger på disse forutsetningene.    

1.2 Generelt om transportkorridoren 
Transportkorridoren Oslo-Trondheim knytter den nordlige og sørlige delen av landet sammen, 

samtidig som den spiller en viktig rolle for tilknytningen mellom Nordvestlandet og Midt-Norge til 

Sør-Norge. Korridoren er også viktig for eksport og import av gods til og fra Nord-Vestlandet, Midt-

Norge og Nord-Norge. Foruten Oslo og Trondheim er det en forholdsvis tung 

befolkningskonsentrasjon i Mjøsregionen.  

 

En stor andel av persontransporten i korridoren går mellom Oslo og Mjøsbyene. Her har toget en 

markedsandel på om lag 12 %. På mellomliggende relasjoner er transportmengdene lavere, og bil har 

en dominerende rolle. For befolkning og næringsliv i innlandsfylkene Hedmark og Oppland er E6 en 

hovedåre mot Osloregionen samtidig som vegen tjener som intern hovedforbindelse mellom 

kommuner og regioner. I denne korridoren transporteres mer gods og personer mellom innenlandske 

regioner enn i noen av de andre transportkorridorene. De største volumene transporteres mellom Oslo 

og Mjøsbyene.  
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En hovedutfordring er å sette jernbanen i stand til å ta større deler av de økende 

persontrafikkvolumene på strekningen mellom Oslo og Lillehammer. Økt punktlighet, hastighet og 

kapasitet i godstrafikken er vesentlig her. Samtidig er det behov for å bygge ut E6 på strekningen til 

firefelts veg, bl a som følge av store ulykkestall.  

1.3 E6 - funksjon og planstatus 
E6 mellom Gardermoen og Kolomoen (66 km) er i dag i hovedsak en tofelts motorveg. 

Vegstrekningen går gjennom de to fylkene Akershus og Hedmark. Det er flere problemer knyttet til 

vegstrekningen. Det gjelder spesielt: 

 mange alvorlige ulykker, derav en svært stor andel møteulykker 

 økende problemer med trafikkavviklingen, det vil si forsinkelser og periodevis lite forutsigbar 

reisetid 

 

Av disse hensyn prioriterer Samferdselsdepartementet i NTP å videreføre utbyggingen av E6 til 

firefelts veg nordover fra Gardermoen i Akershus.  

 

I tillegg til å løse ulykkes- og framkommelighetsproblemene vil en bedre standard på E6 stimulere til 

vekst og utvikling i det indre Østlandet. Utbyggingen er forutsatt delfinansiert med bompenger. 

 

Konsekvensutredningen for utvidelse av E6 for hele strekningen Gardermoen – Moelv ble godkjent av 

Vegdirektoratet 14. april 2004. Den godkjente konsekvensutredningen for E6 tar stilling til valg av 

hovedkorridor, men overlater en rekke problemstillinger til senere planfaser. Eidsvoll og Stange 

kommuner vedtok i juni 2003 at det skal utarbeides kommunedelplaner for E6 mellom Minnesund og 

Skaberud. 

1.4 Dovrebanen - funksjon og planstatus 
Dovrebanen mellom Eidsvoll og Trondheim er en av hovedstrekningene i det nasjonale jernbanenettet 

og har en viktig funksjon i transport av personer og gods mellom det sentrale Østlandsområdet og 

Midt- og Nord-Norge. Strekningen Eidsvoll-Hamar/Lillehammer har også en viktig regional funksjon 

i persontransporten mellom Mjøsbyene og hovedstadsområdet. For at jernbanen skal kunne ta sin del 

av den generelle trafikkveksten og avlaste trafikkøkningen på veg, må togtilbudet utvides med flere 

avganger. Det er også en uttrykt politisk målsetting at en større del av godstransporten skal overføres 

til jernbane. Dette forutsetter flere og lengre godstog på hovedrelasjonene mellom Oslo og 

Trondheim/Bodø.  

 

Hovedbegrunnelsen for å planlegge modernisert bane med dobbeltspor er: 

 Strekningen har i dag fullt utnyttet kapasiteten på 4,2 tog/time.  Dette innebærer at det ikke er 

mulig å øke antall tog på strekningen uten at det går ut over kjøretid og/eller punktlighet. 

 Det er på sikt et mål å kunne øke frekvensen på Intercitytog til halvtimesfrekvens, samt at man i 

dimensjonerende time må ta høyde for to kryssende fjerntog og to kryssende godstog, tilsammen 8 

tog/time. 

 

I NTP prioriteres forlengelse av flere eksisterende kryssingsspor mellom Hamar og Trondheim for å 

øke kapasiteten på Dovrebanen. Strekningen Eidsvoll – Hamar har lange avsnitt med ugunstig 

linjeføring og en kapasitet og hastighetsstandard som avviker markant fra den tilstøtende strekningen 

Oslo – Gardermoen – Eidsvoll. Togtettheten er høy og gir tidstap ved kryssinger. På strekningen sør 

for Hamar, vil kapasiteten økes gjennom bygging av en dobbeltsporparsell. Prosjektet er en oppstart på 

modernisering av strekningen Eidsvoll – Hamar, med utbygging til to spor i ny trasé på deler av 

strekningen.  

 

Med bakgrunn i fullt utnyttet kapasitet og dårlig geometrisk standard på deler av strekningen, er det på 

lang sikt nødvendig med dobbeltspor på strekningen Eidsvoll – Hamar. I tilknytning til 
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fylkesdelplanen for transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene er det gjort flere interne 

trasestudier. Jernbaneverket utarbeidet et silingsdokument som dokumenterer valg av korridor som 

skal legges til grunn for utarbeidelse av kommunedelplan med konsekvensutredning [Litt. 8]. På 

kortere sikt er det behov for utbygging av noen parseller med dobbeltspor tilpasset en framtidig trasé. 

1.5 Kort om pågående utredning av høyhastighetsbaner 
Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å utrede høyhastighetsbaner i Norge. Arbeidet 

er startet opp og utredningen skal være ferdig til 1. april 2007. Fase 1 i dette arbeidet er en 

mulighetsstudie der det skal det gjøres en generell analyse av høyhastighet, erfaringer fra land som har 

høyhastighetsbaner, tekniske og operative krav, hastighetsstandarder, markedspotensialer i Norge 

blant annet basert på dagens etterspørsel etter fly-, tog- og bilreiser, og en vurdering av potensielle 

korridorer det kan være interessant å se nærmere på. Fase 2 i arbeidet vil være en nærmere vurdering 

av konkrete strekninger/korridorer, der det ses på trafikale virkninger, miljømessige forhold, 

stoppmønster, trase, mulige ruteopplegg, nytte og kostnader.  

 

Eventuelle høyhastighetsbaner i Norge vil i utgangspunktet bygges for å etablere et togtilbud som kan 

konkurrere med fly- og bilreiser på de lange strekningene mellom de tunge 

befolkningskonsentrasjonene og ha svært få stopp undervegs. En slik bane vil i liten grad betjene 

regionene på strekningene mellom de store byene. Disse regionene vil i stor grad måtte betjenes med 

utgangspunkt i dagens konvensjonelle baner modernisert med bedre kapasitets- og hastighetsstandard, 

slik som forutsetningen er for Dovrebanen Eidsvoll-Hamar (jf kap 2.3). På denne bakgrunn er det all 

grunn til å tro at den pågående modernisering av banenettet med bl.a kapasitetsutbedring på intercity-

nettet i det sentrale østlandsområdet vil fortsette uavhengig av eventuelle framtidige 

høyhastighetsbaner.  

1.6 Kort om pågående KS1 
Ordningen med ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) gjelder for statlige investeringer over 500 mill 

kroner. KS1 skal gjennomføres i tidlig planfase, som grunnlag for et overordnet prinsippvedtak i 

Regjeringen om valg av prosjekt/konsept. Formålet med KS1 er å få bedre styring med planleggingen 

av store prosjekt på et tidlig stadium. Prioritering mellom ulike prosjekt skal som tidligere skje 

gjennom NTP og oppfølgingen i årlige budsjett. Ordningen består i at etatene utarbeider fire 

dokumenter; behovsanalyse, strategidokument, kravdokument og alternativsanalyse som etter hvert 

sendes til Samferdselsdepartementet som så har engasjert eksterne konsulenter som skal kvalitetssikre 

dokumentene. 

 

Kravet om KS1 gjelder i utgangspunktet for prosjekter som ikke er forutsatt startet opp i inneværende 

planperiode 2006-2009. E6 fra Gardermoen - Kolomoen er dermed unntatt fra kravet, mens det for 

Dobbeltspor Eidsvoll - Hamar skal gjennomføres en KS1.  Det ble besluttet at KS1 for dobbeltspor 

Eidsvoll - Hamar skulle gjennomføres som et pilotprosjekt for jernbane med en tidligfaseanalyse 

høsten 2006 og selve kvalitetssikringen våren 2007.   

 

For Statens vegvesen skal KS1 gjennomføres på strekningen E6 Kolomoen - Otta (Hedmark, 

Oppland), der strekningen Lillehammer - Otta ble besluttet gjennomført som pilotprosjekt høsten 2006 

med kvalitetssikring våren 2007. For strekningen Kolomoen - Lillehammer skal analysen 

gjennomføres i løpet av 2007.  

 

Samferdselsdepartementet har besluttet at pågående arbeid med kommunedelplanen skal fortsette 

uavhengig av KS1 for Dovrebanen Eidsvoll - Hamar. 
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2 Grunnlag for planarbeidet 

2.1 Rikspolitiske retningslinjer og overordnede planer 
Følgende overordnede planer og retningslinjer legges til grunn for arbeidet:  

 Konsekvensutredning for E6 Gardermoen – Moelv, med godkjenningsbrev fra Vegdirektoratet 

(2004) [Litt. 2] 

 Vedtatt fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene (2003) [Litt. 1]  

 Retningslinjer for planlegging i Mjøsas strandområder (1995) [Litt.6] 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging (1993) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1992) 

Forholdet til aktuelle fylkesplaner/fylkesdelplaner og kommuneplaner er omtalt i kap 6.7.2 om 

regional plansituasjon. 

2.2 E6 

2.2.1 Generelt 

Overordnede føringer følger av NTP, fylkesdelplanen for transportkorridoren og etatenes 

standardkrav. 

 

Vegdirektoratet legger til grunn at videre vurderinger av og eventuell beslutning om å fravike 

eksisterende E6 på kortere deler av strekningen vil være innenfor hovedalternativet som er utredet i 

konsekvensutredningen. 

 

I praksis vil dette si: 

 Eksisterende veg utvides i hovedsak til 4 felt der dagens veg utgjør den ene kjøreretningen.  Det 

kan være aktuelt å skille kjøreretningene i høyde med et terrassert profil. 

 Alternativer med tunnel/miljølokk gjennom lokalsamfunn vil bli utredet.  Dette vil i første rekke 

gjelde Morskogen og Espa, men også andre grender vil bli vurdert mht slike løsninger.   

 Varianter med tunnel i stedet for store åpne skjæringer for å unngå store terrenginngrep vil bli 

utredet. 

 

På strekningen skal det etableres hovedrasteplasser, uten kommersielle anlegg, for begge 

kjøreretninger. Det skal etableres sammenhengende lokalveg på hele strekningen. 

2.2.2 Vegstandard 

E6 skal skiltes med hastighet 100 km/t. Dette vil også innebære utbedring av eksisterende veg på 

enkelte punkter.  Alle kryss på E6 skal være planskilte.  En strekning på ca. 4 km fra Ørbekk til 

Morskogen mangler parallell lokalveg. Det skal være sammenhengende lokalveg på strekningen 

Minnesund –Skaberud etter vegnormalens standardkrav. Tiltak for myke trafikanter skal vurderes. Det 

kan her spesielt nevnes at prosjektet Big Lakes (http://www.biglakes.net) siden 1999 har arbeidet med 

å utvikle bærekraftig turisme ved Mjøsa. Ett av tiltakene er skiltet sykkelveg rundt Mjøsa i 2005.  

Sammenhengende lokalveg mellom Tangen og Minnesund vil kunne inngå i dette nettverket.  

 

Det vil bli utarbeidet en egen trafikksikkerhetsanalyse i forbindelse med den videre planleggingen av 

E6.  
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Figur 2-1  Typisk tverrprofil E6 
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Figur 2-2  Typisk tverrprofil E6, terrassert profil 
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2.2.3 Trafikkmengder og ulykker på E6  

Trafikkbelastningen på E6 uttrykt i gjennomsnittlig døgntrafikk i 2005 (årsdøgntrafikk, ÅDT 2005) er 

vist i figuren under.  

 

Årsdøgntrafikken varierer mellom 11.900 og 21.700 kjøretøyer/døgn, og er klart høyest på parsellen 

Hovinmoen – Dal.  Innen planområdet Minnesund – Skaberud varierer trafikken mellom ÅDT 11900 

og 12400 på E6 og mellom 100 og 600 på lokalvegen langs Mjøsa (fv 229). 

 

 

Tungtrafikkandelen ved Espa var 

19,8 % i 2004. 

 

Trafikken er generelt størst på 

dager med stor utfart i 

forbindelse med helger eller 

høytider og trafikkmengdene er 

spesielt størst på fredager, tett 

fulgt av torsdager og søndager. 

Torsdager og fredager er det 

størst trafikk i nordgående 

retning, mens søndager har klart 

størst sørgående trafikk. 

 

I konsekvensutredningen for ny 

fire felts E6 mellom Gardermoen 

og Moelv,  ble problemene 

knyttet til trafikkavviklingen 

beskrevet slik: 

 

”Analysen av trafikken i 2000 

viste at periodene hvor trafikken 

var så stor at den kunne gi ustabil  

trafikkavvikling (dvs perioder 

med fare for kontinuerlig kø og 

variabel hastighet opp til 30 km/t 

lavere enn normal 

kjørehastighet) hadde en 

gjennomsnittlig varighet på 6 – 7 

timer på fredager og søndager 

ved Hovinmoen. Sør for 

Kolomoen var tilsvarende 

periode ca tre timer på fredager 

og søndager.” 
 

 

 
Figur 2-3  Trafikk før utbygging 
 

Det vises forøvrig til utredningen om trafikkgrunnlag for bompengefinansiert utbygging av E6 mellom 

Gardermoen og Kolomoen [Litt. 10]. 
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Prognosen for framtidig trafikkvekst pr år er basert på trafikkprognosen for Hedmark fylke som ble 

utarbeidet i forbindelse med Nasjonal transportplan 2006-2015: 

 

2001-2005: 1,6 % 2006-2011: 1,0 % 

2012-2020: 0,9 % 2021-2040: 0,8 % 

 

NTP-prognosen for Akershus fylke er tilnærmet lik prognosen for Hedmark. Til sammenligning kan 

nevnes at gjennomsnittlig årlig trafikkvekst i perioden 1993-2004 var ca 5 % på E6 ved Hovinmoen og 

ca 3 % ved Espa. Effekten av Gardermoenutbyggingen forklarer en del av denne sterke veksten, 

spesielt ved Hovinmoen. Fram til 2030 er det forventet 40 % trafikkvekst. Trafikkmengden vil da bli 

rundt 17.000 ÅDT.  

 

 

I tillegg til økende problemer med trafikkavviklingen er de 

mange alvorlige ulykkene med en stor andel møteulykker, en 

vesentlig årsak til at det haster med å få bygget ny veg. 

 

Kartet til venstre viser ulykkene med personskade siden 1994 

oppdatert til høsten 2006.  

 

Det er et vesentlig større antall drepte på strekningen i 

Eidsvoll sammenlignet med Stange.  Det er grunn til å tro at 

dette skyldes dårligere vegstandard og større grad av 

forstyrrelser relatert til lokal trafikk. 
 
 
 

 

Figur 2-4  Ulykkesregistreringer 1994 - 2006 
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2.3 Dovrebanen 

2.3.1 Generelt 

Jernbaneverket utarbeidet i 2002 en utredning av traseer og kapasitet hvor tre hovedalternativer ble 

utredet. Hovedalternativ A var basert på å utvikle dagens bane med hastighetsstandard 160 km/t. 

Hovedalternativ B forutsatte å utvikle banen delvis langs dagens trasé og delvis i ny trasé med 

hastighetsstandard 200 km/t. Hovedalternativ C omfattet en ny trasé mellom Eidsvoll og Stange sørøst 

for dagens bane med hastighetsstandard 200 km/t. Dette alternativet har en vertikalgeometri som 

forutsetter at den gamle banestrekningen opprettholdes for godstransport. Utredningen ble høsten 2004 

supplert med en tilleggsutredning av en nytt alternativ D med ny trasé fristilt fra koblinger mot dagens 

bane. Hastighetsstandarden var 200 km/t med største stigning/fall 12,5 ‰, slik at godstransport kan gå 

på ny bane med nedlegging av eksisterende bane. 

 

I fylkesdelplanen for transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene er alternativ A/B lagt til grunn for 

ny dobbeltsporet jernbane på strekningen. Jernbaneverkets ledelse (JL) har sluttet seg til at det videre 

planarbeidet baseres på etappevis utbygging med utgangspunkt i et optimalisert alternativ B. 

 

Basert på diskusjonen i JL skal også følgende forhold vektlegges i det videre planarbeidet: 

 

 Minst mulig forstyrrelse av trafikkavviklingen på strekningen i anleggsperioden 

 Etappevis utbygging med punktvis tilknytning 

 Mulig å avvike fra alternativ B i retning av alternativ A der det er tungtveiende grunner for det 

 

Det skal legges opp til at holdeplass i Tangenområdet skal opprettholdes og det skal sees på om 

alternativene i tillegg kan gi plass for holdeplass i Minnesundområdet hvis befolkningsutviklingen i 

området skulle gjøre dette aktuelt. 

 

Dagens jernbanetrasé ligger i strandsonen mer eller mindre uavbrutt fra Eidsvoll til Tangen. Det skal 

sees på løsninger som søker å redusere totalinngrepet i strandsonen.  Landskapet gjør det teknisk 

nødvendig å bygge kortere eller lengre tunneler for i det hele tatt å komme fram med banen.  

Planarbeidet skal avklare behovet for slike "tekniske" tunneler og i tillegg skal det sees på om tiltak i 

Mjøsa på delstrekninger gir mulighet for bedre totalløsninger ved at tunneler og skjermende 

skjæringer i større grad kan etableres der folk bor. 

 

For kryssing av Vorma har Jernbaneverket så langt skissert alternativer som krysser i nærheten av 

dagens jernbanebru og alternativer som krysser Vorma lenger sør.  De sørlige alternativene vil passere 

Minnesundsområdet i tunnel fram til Ørbekk/Molykkja. Jernbaneverket har i tidligere traséstudier sett 

at alternativer som krysser Tangenbukta ved Espa stasjon og deretter passerer Tangen sentrum med 

holdeplass på vestsiden av tettstedet, forkorter traseen betydelig.  Det er derfor interessant å få et slikt 

alternativ belyst i planarbeidet.  Planarbeidet skal også belyse et alternativ som går på østsiden av 

Tangenbukta, med holdeplass ved Viksdammen øst for dagens tettsted. 

 

I praksis vil dette si: 

 

 For å sikre muligheter for parsellvis utbygging må nytt dobbeltspor bygges med tilslutninger til 

eksisterende bane med jevne mellomrom.  Høyden på ny bane kan dermed ikke avvike vesentlig 

fra dagens bane. 

 Alternativer med tunnel/miljølokk gjennom lokalsamfunn vil bli utredet.  Dette vil i første rekke 

gjelde Morskogen og Espa, men også andre grender vil bli vurdert mht slike løsninger. 

 Varianter med tunnel i stedet for store åpne skjæringer for å unngå store terrenginngrep vil bli 

utredet. 
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Jernbaneverket har forøvrig identifisert behov for å utvide Molykkja kryssingsspor som et kortsiktig 

tiltak.  Det synes som om en slik utvidelse bør skje mot nord. 

2.3.2 Transporttilbudet på Dovrebanen før utbygging 

Dagens transporttilbud på strekningen består av regiontog (tidligere intercitytog), fjerntog og godstog.  

 

Regiontogene går med timesfrekvens i pendel mellom Lillehammer på Dovrebanen og Larvik/Skien 

på Vestfoldbanen. Gjennom knutepunktet på Oslo S er det gode forbindelser til andre banestrekninger. 

Regiontogene går på faste tidspunkter over hel time med noen unntak. Normal rutetid på strekningen 

Oslo – Hamar er på 1:22. Rutetiden Eidsvoll-Hamar er på 0:43. T/T0
1
 for regiontogene på strekningen 

er beregnet til 1,08. 

 

Fjerntogene mellom Oslo og Trondheim har for tiden tre daglige avganger hver retning pluss nattog.  

 

Alle godstog mellom Oslo og Åndalsnes/Trondheim/Bodø passerer strekningen. På vanlige hverdager 

går det 8-9 godstog i hver retning. Framføringstiden på strekningen Eidsvoll – Hamar varierer mye, 

mellom 0:48 og 1:30, avhengig av kryssingsmønsteret. T/T0 for godstogene på strekningen varierer 

mellom 1,09 og 2,05.  

 

Som beskrevet i kapittel 1.4 har strekningen Eidsvoll – Hamar i dag fullt utnyttet kapasiteten på 4,2 

tog/time. Allerede med dagens trafikksituasjon er strekningen overbelastet, og dette går ut over 

punktligheten. Punktligheten har sunket fra ca 90 % av togene i rute i 1999 til 82 % for 2003 og 84 % 

pr juni 2004. 

2.3.3 Banestandard 

Ny dobbeltsporet jernbane på strekningen Eidsvoll - Hamar skal dimensjoneres for 200 km/t. 

Standardkravet kan stedvis fravikes der tungtveiende grunner taler for dette. Det skal legges vekt på 

gode tilknytningsmuligheter til dagens bane slik at parsellvis utbygging gjøres mulig og at nytte kan 

tas ut undervegs. I praksis betyr dette at ny trasé ikke kan avvike særlig fra høydene til eksisterende 

trasé.  Ideelle parsellengder er på typisk 3 til 6 km, men parseller opp mot 10 - 15 km kan være 

mulige. 

 

På grunn av store forskjeller i kjørehastighet mellom passasjertog og godstog skal det sees på 

muligheten til å innpasse et forbikjøringsspor av ca 1 km lengde for både nord- og sørgående trafikk 

innenfor planområdet.  Det kan aksepteres at disse to strekningene er plassert forskjellig.  

2.3.4 Driftsforstyrrelser i anleggsperioden - jernbane 

Jernbaneverket stiller som absolutt krav til alternativene at de kan gjennomføres med tilnærmet normal 

togdrift i anleggsperioden.  Dette betyr at kun korte driftsavbrudd (timer) kan aksepteres i forbindelse 

med arbeider på tilknytningspunkter mellom gammel og ny bane.  Det skal legges opp til løsninger 

som reduserer hastighetsbegrensninger forbi anleggsområdene til et minimum. 

 

                                                      
1
 T: Faktisk kjøretid ut fra tilgjengelig kapasitet. T0: Teoretisk kjøretid. Brøken uttrykker kapasitetsbegrensinger. 

Tall over 1,04  indikerer heft pga manglende kryssingsmuligheter. 
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Figur 2-5 Tverrprofil Dovrebanen dobbeltspor; jordskjæring og fylling 
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Figur 2-6 Tverrprofil Dovrebanen dobbeltspor; fjellskjæring.og fylling 
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2.4 Mål for kommunedelplanen 
Det skal utarbeides kommunedelplan for begge tiltakene. Kommunedelplanen skal dekke begge 

tiltakene i begge kommuner Eidsvoll og Stange.  

2.4.1 Om kommunedelplanen 

Tiltakene krever plan etter plan- og bygningsloven. Slik plan er nødvendig både for endelig vedtak om 

finansiering, og for vedtak om utbygging. En kommunedelplan skal først og fremst avklare alternativ 

for veg og jernbane. Vedtatte alternativer vil bli fulgt opp med mer detaljerte reguleringsplaner. 

Reguleringsplanene er bl a grunnlag for grunnerverv. 

 

Kommunedelplanene faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om 

konsekvensutredninger (jf forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005). Det vil si at det 

kreves et planprogram i forkant av planleggingen, og at konsekvenser av planen må dokumenteres 

særskilt.  

  

Et felles planprogram ble utarbeidet av Statens vegvesen og Jernbaneverket i samarbeid med Eidsvoll 

og Stange kommuner. Programmet ble fastsatt av Samferdselsdepartementet 30. mai 2006 etter 

forutgående høring og offentlig ettersyn i perioden 7. juli til 15. september 2005. Programmet redegjør 

for hvilke forutsetninger som skal gjelde, herunder hvilke alternativer som skal vurderes. Det omtaler 

også hvilke utredninger og annen dokumentasjon som skal følge planen. Samferdselsdepartementet 

besluttet 20.11.2006 å utvide planprogrammet til også å omfatte et alternativ med mellomlange 

tunneler for veg og bane mellom Langset og Korslund nord i Eidsvoll kommune (alternativ B1a). 

 

Planarbeidet med konsekvensutredning er i hovedsak utført av Statens vegvesen og Jernbaneverket 

som tiltakshavere, i nært samarbeid med kommunene. Utvikling, bearbeiding og siling av alternativer 

har vært sentralt i planleggingen. Prosessen er nærmere omtalt i kapittel 3. 

 

Planvedtak om alternativ er en forutsetning for å få finansiert prosjektene, dvs budsjettvedtak og, for 

E6 sin del, beslutning om delvis bompengefinansiering.   

2.4.2 Veg 

E6 skal planlegges i henhold til tekniske krav slik de er beskrevet i kapittel 2.2. 

 

Det må tas hensyn til en kryssplassering som gir god tilgjengelighet til E6 fra det lokale vegnett. 

Planen skal videre vise at det lokale vegnett gis en hensiktsmessig tilpassing slik at lokalsamfunnene 

ikke får vesentlig reduksjon i sin tilgjengelighet i forhold til dagens situasjon.  

 

Sammenhengen mellom E6 og det lokale vegnett må utformes med tanke på tilfredsstillende 

busstilbud for lokalsamfunnene. Dette gjelder både lokale og regionale bussruter, og ekspressbusser 

som trafikkerer E6. Det skal sikres god tilgjengelighet mellom E6 og aktuelle holdeplasser for 

jernbane.  

 

Planen koordineres med reguleringsplanen for E6 Dal - Minnesund og kommunedelplanen for E6 

Akershus grense – Skaberud i Stange. 

2.4.3 Jernbane 

Jernbanen skal planlegges i henhold til tekniske krav slik de er beskrevet i kap 2.3. 

Holdeplassene skal plasseres slik at de gir god tilgjengelighet både lokalt og for lokale og eventuelt 

regionale bussruter. Det må sikres plass til innfartsparkering. Det skal sikres gode 

overgangsmuligheter mellom buss og tog, samt legges til rette for et godt tilbud for pendlerparkering.  
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2.4.4 Arealbruk 

Planforslaget (plankartet) skal omfatte forslag til arealbruk som bidrar til å avbøte eller begrense 

ulemper som samferdselstiltakene medfører for nærmiljøene, eller som vil være en direkte konsekvens 

av disse tiltakene.  

2.4.5 Samordningsgevinst 

Planarbeidet skal kartlegge mulige samordningsgevinster ved å se veg og jernbane i sammenheng.  

Gjennom en slik gevinst kan man se for seg økt innsats til avbøtende tiltak. Samordning kan her både 

bety at veg og bane på enkeltstrekninger bygges i en samlet korridor, men også at traseene ligger 

atskilt.  Samordningen kan da eksempelvis innebære at overskuddsmasse fra vegen kan benyttes til 

fundament for det nye dobbeltsporet.  

 

Det forutsettes at avbøtende tiltak, blant annet i strandsonen, skal planlegges samlet for de to tiltakene. 

 

Da ny E6 og ny Dovrebane sannsynligvis ikke bygges samtidig på hele strekningen, kan det generelt 

ikke legges opp til alternativer som krever en bestemt utbyggingsrekkefølge.  Dersom det allikevel på 

enkeltpunkter foreligger slike bindinger mellom alternativene må disse synliggjøres. 

2.5 Særskilte problemstillinger og viktige hensyn i 
planleggingen 

Arbeidet med planprogrammet har identifisert følgende problemstillinger og hensyn som er viktige for 

denne planen. 

2.5.1 Overordnete hensyn 

På strekningen E6 Minnesund - Skaberud og for Dovrebanen mellom Eidsvoll og Sørli 

er det særlig behov for å: 

 

 avklare på hvilke strekninger en skal avvike fra eksisterende trasé 

 avklare hvilke strekninger som eventuelt skal legges i tunnel 

 utrede nærmere og avklare bruk av overskuddsmasser 

 utrede avbøtende tiltak i fht naturmiljø, nærmiljø, friluftsliv, bruk av strandsone etc 

 avklare og løse eventuelle konflikter mellom veg og bane 

 avklare og utnytte potensialet som ligger i å se de to tiltakene i sammenheng 

2.5.2 Forholdet til Vorma, Mjøsa og Mjøsstranda  

Dagens jernbanetrasé berører strandsonen langs Vorma/Mjøsa på mer eller mindre hele strekningen fra 

Eidsvoll stasjon og til Tangen. En hovedutfordring er å redusere barrierevirkningen av den samlede 

transportkorridoren for veg og bane.  Det stilles i denne sammenheng krav til planarbeidet at det skal 

sikres atkomst til Mjøsstranda og Vorma ved planskilte kryssinger av veg og bane.  Tunneler og bruer 

langs E6 og Dovrebanen skal søkes utformet slik at de fungerer som kryssingsmuligheter.  Der stranda 

i dagens situasjon er i regelmessig bruk med atkomst via etablert kryssing av jernbane, skal det søkes 

etablert ny kryssing i nærheten av dagens kryssingspunkter.   

 

Kryssingene av Dovrebanen skal samordnes med kryssingsmuligheter av E6 og lokalvegnettet slik at 

den samlede barrieren av de to tiltakene minimaliseres. 

2.5.3 Sikre kryssinger av jernbanen 

Nedlegging av planoverganger og umuliggjøring av ulovlige kryssinger antas å ha positive 

sikkerhetseffekter som må belyses. 
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2.5.4 Kollektivtransport 

Temaet vurderes tilstrekkelig utredet gjennom analysen fra Statens vegvesen og Jernbaneverket datert 

september 2000. Temaet er videre behandlet i fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen – 

Hamar – Lillehammer, jf også Miljøverndepartementets brev datert 18.04.2001.  

 

Mulighetene for å betjene planområdet med buss skal vurderes. Alternativenes muligheter til å 

innpasse holdeplasser på Minnesund og på Tangen skal vurderes.  På Tangen er det forutsatt 

holdeplass. På Minnesund skal det vurderes muligheten for framtidig holdeplass dersom 

befolkningsutviklingen i området skulle gjøre det aktuelt. 

2.5.5 Anleggsperioden 

Temaet omfatter eventuelle kortsiktige virkninger i anleggsperioden. For hvert av deltemaene skal det 

også redegjøres for eventuelle konsekvenser i anleggsperioden.  Følgende forhold skal utredes 

særskilt: 

 

Håndtering av masser 

Fjellmassene som skal tas ut av skjæringer og tunneler representerer betydelige volum, men det er 

også identifisert behov for mye stein til traseene og til avbøtende tiltak, bakkeplanering etc.  Generelt 

betraktes steinmassene derfor som en ressurs som skal forvaltes deretter.  Parseller lenger nord på E6 

har f eks behov for steinmasser. Det skal gjøres enkle driftsvurderinger for å klarlegge 

massedisponering, massetak og masselager både med tanke på mellomlagring og varig deponering. 

Videre skal det vurderes eventuelt behov for masser fra sidetak. Det skal også redegjøres for hvordan 

restmasser kan anvendes, samt foretas en beskrivelse av eventuelle avslutningsplaner og istandsetting 

av sidetak. 

 

Driftsforstyrrelser eksisterende veg og bane 

Det skal utredes i hvilken grad tiltaket påvirker trafikkavviklingen i byggefasen på Dovrebanen, E6 og 

på lokalvegnettet. 

 

Oppfølgende programmer 

Forhold som avdekkes gjennom denne kommunedelplanen med konsekvensutredning summeres opp 

som innspill til et miljøoppfølgingsprogram (MOP).  I tilknytning til neste planfase, reguleringsplan, 

skal det utarbeides et konkret program som viser hvilke tiltak som skal iverksettes mm. 

 

Anleggsgjennomføringen vil være en betydelig utfordring for trafikksikkerhet, ettersom 

anleggsvirksomheten for en stor del vil skje nær eksisterende veg og bane som skal være i drift. 

Trafikksikkerhet ved gjennomføring vil derfor være sentralt i den kvalitets- og helse, miljø og 

sikkerhetsplanen som skal legges til grunn for anleggsperioden.    
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3 Planprosessen 

3.1 Prosess 
Planleggingen og planprosessen er forankret i Nasjonal transportplan, fylkesdelplanen for 

transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene og konsekvensutredningen for E6 Gardermoen-Moelv, 

ref kap 1. 

 

Arbeidet med kommunedelplaner med konsekvensutredning ble kunngjort, jf pbl § 20-2, samtidig som 

forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring 7. juli 2005. I 

høringsperioden fram til 15. september var det åpne møter i hver av kommunene, åpne kontordager, 

møter med berørte myndigheter og interesseorganisasjoner mm. Det var vel 60 uttalelser til 

planprogrammet. De fleste uttalelsene gjaldt synspunkter på mulige alternativer. 

Samferdselsdepartementet fastsatte planprogrammet 30. mai 2006 [Litt. 9]. 

 

Som del av merknadsbehandlingen [Litt. 9 med vedlegg] ble det gjort en særskilt vurdering av en 

løsning med lange tunneler. Dette materialet, og nærmere vurderinger av andre alternativer, ble lagt 

fram til diskusjon på åpne møter i oktober 2005. Ved fastsettelsen av planprogrammet bestemte 

Samferdselsdepartementet at en løsningen med lange tunneler ikke skal inngå i planarbeidet.  

 

Etter utløpet av høringsfristen for planprogrammet fremmet Eidsvoll kommune et forslag om også å 

utrede et alternativ med mellomlange tunneler for både E6 og Dovrebanen på strekningen Langset-

Ørbekk-Korslund (3,5-4 km).  Dette forslaget ble ikke tatt til følge av Samferdselsdepartementet ved 

fastsettelsen av planprogrammet.  Eidsvoll kommune har imidlertid høsten 2006 fått aksept for at 

planprogrammet skal utvides til også å omfatte mellomlange tunneler på parsell B. Som følge av dette 

er alternativ B1a med tunneler mellom Langset og Korslund nord tatt med i kommunedelplanen med 

tilhørende konsekvensutredning. 

 

Grunnlaget for denne silingen ble videre presentert og debattert i åpent møte på Vestheim 

forsamlingslokale 20. oktober 2005. Alternativer som fremmes i foreliggende planforslag er ikke 

direkte forankret gjennom politisk vedtak i Eidsvoll, men med Samferdselsdepartementets aksept for å 

utrede alternativ B1a, oppfattes det å råde enighet om hvilke alternativer som skal fremmes i 

planforslaget. 

 

I etterkant er det avholdt en rekke møter med administrasjonen i Eidsvoll kommune for å avklare 

utforming av plankart med mer. Det er enighet om at Statens vegvesen og Jernbaneverket gjennom 

fellesprosjektet E6-Dovrebanen forbereder alt materiale som skal behandles, herunder utarbeider 

planforslag. 

3.2 Om utvikling og siling av alternativer 
Basert på planprogrammet og innledende kartlegging av verdier og konsekvenser for de forskjellige 

fagtemaene har det vært arbeidet med å utvikle og vurdere en rekke alternativer og varianter av disse.  

I hele perioden fra sommeren 2005 til sommeren 2006 har kommunene, både politisk og 

administrativt, deltatt aktivt i å utvikle og vurdere aktuelle alternativer og er ellers holdt løpende 

orientert om fellesprosjektet. Regionale myndigheter er også holdt løpende orientert om dette og har 

samtidig hatt innsyn i og gitt innspill til det faglige grunnlaget for planleggingen.  

 

Nedenstående oversikt oppsummerer kort hvilke alternativer som er vurdert og silt vekk.  Det henvises 

her til egen silingsdokumentasjon, [Litt. 25 og 26]. Henvisningene til alternativer, eks (A2), er i 

samsvar med betegnelsene i silingsdokumentasjonen.  Gjennom planarbeidet har det også skjedd en 

utvikling/forbedring av de enkelte alternativene etter siling. Silingen har vært basert på prinsippet om 

kun å sile vekk alternativer der det har vært enighet mellom tiltakshaverne og kommunene. 
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 Eidsvoll st – Doknes, sør for Minnesund (bane): Det er sett på lokalisering av nytt spor enten øst 

for (A2) eller vest for (A1) eksisterende spor. Vestre løsning (A2) er valgt bort pga store 

landskapsinngrep og høye kostnader. 

 

 Doknes – Tunneltoppen (bane): Det er sett på tre alternative kryssinger av Vorma, alternative 

løsninger forbi Langset/Ørbekk og alternative plasseringer av holdeplass. Østlige løsninger (B2, 

B3) er valgt bort pga relativt store inngrep i landbruksområder samt høye kostnader. Av hensyn til 

Dovrebanens krav til geometri er holdeplass mellom Minnesundsbruene uaktuelt.  

 

 Minnesund – Tunneltoppen – Korslund nord (veg og bane): Alle de tre hovedkonseptene er med 

videre etter siling. (B1-dagløsning, B1b-kort tunnel ved Ørbekk, B1a-Lang tunnel Langset – 

Korslund nord.) Varianter av kryssløsning på Langset er vurdert. 

 

 Korslund nord – Skrårudstua/fylkesgrensa (veg og bane): Både dag- og tunnelløsninger forbi 

Morskogen er vurdert. I en totalvurdering er det besluttet å sile vekk løsninger med jernbanen i 

dagen på Morskogen (C3 og C4). Denne beslutningen må sees i sammenheng med løsningen på 

Korslund nord der alle alternativer går i dagløsning.  Det har videre vært sett på flere 

tunnelvarianter for E6 hvorav enkelte er silt vekk i hovedsak som følge av at nytten vurderes ikke 

å stå i forhold til kostnadene (C2a, C2b, C2d). Tiltakshaverne har også vurdert et alternativ C1a 

med kort tunnel fra Brøhaug og nordover.  Alternativet er imidlertid trukket som følge av at det 

ikke ga de forventede gevinstene for omgivelsene. 

 

 Skrårudstua/fylkesgrensa – Strandlykkja nord: Både dag- og tunnelløsninger forbi Strandlykkja er 

vurdert. De to alternativene D1 og D2 er videreutviklet i planarbeidet. 

 

 Strandlykkja nord – Kleverud: Det er vurdert å bygge nytt spor for Dovrebanen enten på vestsiden 

(E1), eller på østsiden (E2) av det eksisterende sporet. Alternativ E2 er silt vekk som følge av høye 

kostnader. Det foreligger dermed kun ett alternativ for veg og bane på strekningen. 

 

 Kleverud – Espa – Skaberud (veg): Både dag- og ulike tunnelløsninger forbi Espa er vurdert. 

Dagløsningen F1 er silt vekk som følge av miljø- og barriereproblematikken. Den samme årsaken 

ligger bak å sile vekk et alternativ som har tunnel for bare en av kjøreretningene (F2b). 

 

 Kleverud – Espa – Tangen – Steinsrud (bane): Både dag- og tunnelløsninger forbi Espa/Skaberud 

er vurdert. Det er vurdert tre grupper av alternativer fra Espa til Steinsrud.  Blant de vestre 

alternativene er bare en variant av G2, G2a,  silt vekk.  (G1, G1a og G2 er tatt med i det videre 

planarbeidet). De midtre alternativene gjennom Tangen sentrum, G3, G4 og G5, er alle silt vekk 

som følge av redusert banestandard og kommunale og lokale preferanser i forhold til inngrep i 

Tangen sentrum. Blant de østre alternativene G6, G7 og G8 er alternativ G6 silt vekk i hovedsak 

utfra hensynet til strandsonen og barrieren på Espa.  Det har ellers vært sett på varianter av 

traseene med sikte på å optimalisere linjeføringen. Det er sett spesielt på å unngå nærføring til 

eksisterende bebyggelse. Det er også sett på forskjellige utformingsprinsipper for det vestre 

holdeplassalternativet.  

 

 Steinsrud – Sørli (bane): Det foreligger kun ett alternativ H1 som i hovedsak følger dagens bane.  
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4 Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Oversikt over alternativene 
Planområdet omfatter transportkorridoren fra Eidsvoll stasjon i Eidsvoll kommune til Skaberud/Sørli i 

Stange kommune. Planområdet er delt i 8 delområder som betegnes strekninger.  Hver strekning har så 

ett eller flere alternativer for veg og bane.  Alternativer fra de enkelte strekningene kan kombineres 

fritt med alternativene på tilstøtende strekninger.  På fellesstrekningen, som omfatter strekningene B, 

C, D og E, er det enkelte alternativet en samlet løsning for veg og bane.  Tabellen under gir en kort 

beskrivelse med nøkkeltall for de enkelte alternativene i planforslaget. Tegninger og illustrasjoner 

finnes sammen med øvrige rapporter her:  http://www.e6-dovrebanen.no  
Alt Kort beskrivelse 

 
Tiltak Lengde 

(m) 
Tunnel  
(m) *1) 

Bruer 
(m) *1) 

Strekning A, Eidsvoll stasjon til Minnesund 

A1 Dovrebanen langs Vorma og ny bru over Minnesund Dovrebanen 7 270 0 860 

Fellesstrekningen Minnesund – Kleverud,  E6 og Dovrebanen 

Strekning B, Minnesund – Korslund nord 

B1 E6 og Dovrebanen i hovedsak i dagløsning.  Tunnel 
gjennom ”Tunneltoppen”.  Kryss på Langset. 

E6 6 100 600  

  Dovrebanen 6 140 610  

B1a E6 og Dovrebanen i tunnel fra kryss på Langset til 
Korslund nord. 

E6 6 155 3 550  

  Dovrebanen 6 195 3 410  

B1b Som B1a fram til Langset men nå med korte tunneler 
i området Langset-Ørbekk. 

E6 6 100 600+800  

  Dovrebanen 6 140 610+380  

Strekning C, Korslund nord - Skrårud 

C1 Dovrebanen i tunnel fra Brøhaug gjennom 
Morskogen og E6 i dagløsning. 

E6 3 900 0  

  Dovrebanen 3 950 2 280  

C2c Dovrebanen i tunnel gjennom Morskogen (som C1) 
og E6 i tunnel fra Brøhaug til nord for Ulvin. 

E6 4 000 2 300  

   Dovrebanen 3 950 2 280  

Strekning D, Skrårud – Strandlykkja st. 

D1 E6 og Dovrebanen i dagløsning gjennom 
Strandlykkja.  Kryss på Strandlykkja. 

E6 3 970 0  

  Dovrebanen 4 030 300  

D2 E6 og Dovrebanen i tunnel gjennom Strandlykkja. E6 4 100 2 750  

  Dovrebanen 4 070 3 100  

Strekning E, Strandlykkja st. – Kleverud 

E1 E6 og Dovrebanen i dagløsning.  E6 splittet i egne 
traseer for nordgående og sydgående. 

E6 2 800 0  

  Dovrebanen 2 770 0  

Fra Kleverud og nordover skiller E6 og Dovrebanen lag og har ikke direkte innbyrdes avhengigheter 

Strekning F, Kleverud – Skaberud (Kun E6) 

F2a E6 i dagløsning med kort tunnel gjennom Espa E6 6 750 750  

F3 E6 i lang tunnel fra Kleverud og gjennom Espa E6 6 750 2 850  

Strekning G, Kleverud – Steinsrud st.  (Kun Dovrebanen) 

G1 Dagløsning Kleverud - Espa, Lavbru over 
Tangenbukta, Dagløsning til  Steinsrud st.  

Dovrebanen 12 700 0 900 

G1a Tunnel Kleverud - Espa, Lavbru over Tangenbukta, 
Dagløsning til Steinsrud st.  

Dovrebanen 12 700 1 800 900 

G2 Tunnel Kleverud - Espa, Høybru over Tangenbukta, 
Dagløsning til Steinsrud st. 

Dovrebanen 13 120 3 350 1080 

G7 Tunnel  Kleverud – Fansrud med dagsoner ved 
Skaberud og Viksdammen.  Dagløsning til  Steinsrud. 

Dovrebanen 14 440 5560+1750+
2100 

400 

G8 Dagløsning med tunnel ved Espa. Fra Skaberud som 
G7. 

Dovrebanen 14 370 1350+1750+
2100 

 
400 

Strekning H, Steinsrud st. - Sørli 

H1 Dovrebanen i dagløsning  Dovrebanen 3 350 0  

*1)  Omfatter ikke kulverter eller miljølokk.  Bruer  < 100 meter er ikke med i oversikten. 

http://www.e6-dovrebanen.no/
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Alternativer i Eidsvoll kommune 
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Alternativer i Stange kommune 
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4.2 Strekning A, Eidsvoll stasjon – Minnesund 

 

Områdebeskrivelse 

Strekning A omfatter området fra Eidsvoll stasjon i sør 

forbi Doknes på vestsiden av Vorma fram til og med 

kryssingen av Vorma på Minnesund. 

 

Tiltaket  

Tiltaket består av 7,3 km dobbeltsporet jernbane, ny bru 

over Julsruddalsevja og  ny bru på ca 860 meter over 

Vorma ved Minnesund, samt nødvendige planskilte 

kryssinger av banen. Rester av gammel bane nedlegges.  

Eksisterende jernbanebru kan bli stående men får ingen 

jernbanemessig funksjon. 

 

Alternativ A1 

Alternativet går i dagtrasé på hele strekningen med 

brukryssing øst for dagens jernbanebru over Minnesund. 

Dobbeltsporet følger dagens trasé på Vormasiden fra 

Eidsvoll stasjon til Doknes og videre til Sætre.  Før og etter 

passering av Julsruddalsevja på bru passerer alternativet 2 

tunge jordskjæringer. Nord for Sætre svinger traseen ut 

over neset vest for gårdsbebyggelsen på Kråkvål og 

Bjørknes og krysser denne i en dyp skjæring. 

Brukryssingen over Vorma når land øst for nåværende 

jernbanebru. 

 

Eksisterende jernbanebru er foreslått fredet etter 

Kulturminneloven som en del av samferdselsmiljøet på 

Minnesund. 

 

Brukryssingen over Vorma er tilpasset Skibladners krav til 

fri høyde.  Se forøvrig illustrasjoner på neste side. 

 
Figur 4-1 Mot Bjørknes og Kråkvål – Foto Tiliatec 
 

Plankart og utvalgte tegninger 

 
Alt. A1 

1a001, B201, B202, O201, O202, 
K101, K102 
 

 

 

http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/1a001-A1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B201-A1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B202-A1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O201-A1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O202-A1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/K101-A1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/K102-A1.pdf
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Figur 4-2 Dovrebanen langs Vorma – Foto Tiliatech   3d-visualisering ViaNova 
 

 
Figur 4-3 Bru over Vorma  – Foto Tiliatech   3d-visualisering ViaNova 
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4.3 Strekning B, Minnesund – Korslund nord 

 

Områdebeskrivelse 

Strekning B omfatter området fra Minnesund gjennom 

Langset, Ørbekk og Korslund.  Lengde ca. 6,1 km. 

 

Tiltaket  

Ny dobbeltsporet bane, ny 4-felts E6, gjennomgående 

lokalveg, toplanskryss på Langset, tilpasset mulig 

framtidig holdeplass for Dovrebanen i området Langset – 

Ørbekk, lokalvegkryssinger av veg og bane.  

 

Rester av gammel bane nedlegges og kan inngå som del 

av turveg/sti langs Mjøsa.  Avbøtende tiltak i strandsonen 

i form av utvikling av eksisterende offentlig badeplass og 

båthavn ved Støjordet. 

 

Alternativ B1 

E6 følger dagens trasé med utvidelse på østsiden. 

Dovrebanen krysser under E6 og etter en 1 km lang 

strekning ute i Mjøsa ligger traseen øst for dagens bane 

gjennom Ørbekkområdet til den knyttes til eksisterende 

kryssingsspor ved Molykkja. Videre går både E6 og 

Dovrebanen inn i ca 600 meter lange teknisk nødvendige 

tunneler til Korslund.  Gjennom Korslund går banen øst 

for dagens trasé og videre nordover fra Framnes legges E6 

og Dovrebanen på en større fylling ut i Mjøsa fram til 

Korslund nord. 

 

Alternativ B1a 

Alternativet går i tunnel for både veg og bane fra dagens 

kryss på E6 ved Langset til nordre del av Korslund. 

Alternativet berører i svært liten grad nåværende 

bebyggelse og eventuelle framtidige byggeområder. 

 

Alternativ B1b  

Fram til tunnelpåhuggene ved Langset er dette alternativet 

lik B1a. Det etableres tunneler for både veg (800 m) og 

bane (400 m) gjennom deler av Ørbekk.  Alternativet tar 

hensyn til et eventuelt framtidig utbyggingsområde 

mellom Langset og Ørbekk og sikrer en korridor mellom 

dette og friluftsområdet på Ørbekkstranda.  Fra Molykkja 

og nordover er alternativet lik alternativ B1 med 

dagløsning gjennom Korslund.  

 
Plankart og utvalgte tegninger 

 
Alt. B1 

1a002, B111, B112, B221, B222, 
O111, O112 
 

 
Alt. B1a 

1a003, B121, B122, B231, B232, 
O121, O122 
 

 
Alt. B1b 

1a004, B101, B102, B203, B204, 
O101, O102 
 

 

 

http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/1a002-B1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B111-B1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B112-B1_C1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B221-B1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B222-B1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O111-B1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O112-B1_C1_C2c.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/1a003-B1a.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B121-B1a.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B122-B1a_C1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B231-B1a.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B232-B1a_C1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O121-B1a.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O122-B1a_C1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/1a004-B1b.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B101-B1b.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B102-B1b_C1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B203-B1b.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B204-B1b_C1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O101-B1b.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O102-B1b_C1.pdf
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Langset - Tunneltoppen 

På flybildene under er det vist oversiktsbilder av alternativene B1, B1a og B1b fra dagens E6-kryss og 

fram til Tunneltoppen. Alternativ B1a er lik B1b fram til tunnelpåhuggene ved Langset i sør.  Videre 

nordover vil alternativ B1a på strekningen som vises på skråfotoene i sin helhet ligge i tunnel. 

 
Figur 4-4 Alternativ B1 Sett fra Langset og nordover, foto Interconsult   3d-visualisering ViaNova 

 
Figur 4-5 Alternativ B1b Sett fra Langset og nordover, foto Interconsult   3d-visualisering ViaNova 

 
Figur 4-6 Alternativ B1a Sett fra Langset og nordover, foto Interconsult   3d-visualisering ViaNova 
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Tunneltoppen – Korslund nord 

På denne strekningen er alternativene B1 og B1b like med dagløsning fram til B-parsellen ender ved 

nordre delen av Korslund.  Alternativ B1a går i tunnel helt fram til norde del av Korslund. 

 
Figur 4-7 Korslund – Korslund nord/Gunnhildskleiva alt B1 og B1b, Foto Interconsult   3d-visualisering ViaNova 

 

 
Figur 4-8 Korslund – Korslund nord/Gunnhildskleiva alt B1a, Foto Interconsult   3d-visualisering ViaNova 
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4.4 Strekning C, Korslund nord – Skrårud 

 
 

Plankart og utvalgte tegninger 

 
Alt. 
 C1 

1a005, B102, B103, B204, 
B205, O102, O103 
 

 
Alt. 
C2c 

1a006, B142, B143, O112, 
O143 
Dovrebanen som i alt C1 

 

 

 

 

 

 

Områdebeskrivelse 
Strekning C omfatter den ca. 4 km lange strekningen fra 

Korslund nord til Skrårud sør for fylkesgrensa.   

 

Tiltaket  

Ny dobbeltsporet bane, ny 4-felts E6, strekningsvis ny lokalveg 

i kombinasjon med opprusting av eksisterende veg. Ombygging 

av lokale veger og atkomster. Rester av gammel bane nedlegges 

og kan eksempelvis inngå som del av turveg/sti langs Mjøsa.  

Planavklaringen for E6 medfører at grunnlaget for vegvesenets 

innsigelse mot spredt bebyggelse på Morskogen bortfaller. 

 

Alternativ C1  
E6 følger dagens trasé med utvidelse på østsiden.  Ved Ulvin 

bygges en kort miljøkulvert ( ca 30 m).  Dagens E6-kryssinger i 

form av overgangsbruer erstattes alle av nye konstruksjoner og 

tilhørende omlegginger av lokalvegnettet. Dovrebanen legges i 

en ca 2300 m lang tunnel fra Brøhaug til Morskogen nord.  Fra 

nordre tunnelmunning følger banen strandkonturen på mjøssida 

av eksisterende spor fram til strekningsdelet ved Skrårudstua. 

 

Alternativ C2c 

E6 følger dagens trasé gjennom Brøhaug med utvidelse mot øst.  

Rett nord for Brøhaug legges E6 i ca 2300 meter lange tunneler 

forbi Ulvin.  Herfra fram til strekningsdelet på høyde med 

Skrårudstua følger E6 dagens trasé med utvidelse på østsiden. 

Dovrebanen som i alternativ C1. 

 

 
Figur 4-9 Morskogen  – Foto Interconsult 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/1a005-C1_D1_D2.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B102-B1b_C1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B103-C1_D1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B204-B1b_C1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B205-C1_D1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O102-B1b_C1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O103-C1_D1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/1a006-C2c_D1_D2.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B142-C2c.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B143-C2c.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O112-B1_C1_C2c.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O143-C2c_D2.pdf
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Brøhaug – Ulvin 

På illustrasjonene under ser vi de to alternativene C1 og C2c fram til Ulvin.  Jernbanen går inn i tunnel 

på Brøhaug i begge alternativene. 

 

 
Figur 4-10 Alternativ C1 – Foto Interconsult   3d-visualisering ViaNova 
 

 
Figur 4-11 Alternativ C2c – Foto Interconsult   3d-visualisering ViaNova 
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Morskogen med Ulvingårdene 

På illustrasjonene under ser vi igjen de to alternativene C1 og C2c gjennom det sentrale Morskogen. 

 

 
Figur 4-12 Alternativ C1 – Foto Interconsult   3d-visualisering ViaNova 

 

Som illustrasjonen viser vil E6 og Dovrebanen ligge i tunnel på strekningen og dagens E6 er illustrert 

tilbakeført til dagens omkringliggende arealbruk. 

 

 
Figur 4-13 Alternativ C2c – Foto Interconsult   3d-visualisering ViaNova 
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4.5 Strekning D, Skrårud – Strandlykkja stasjon 

 
 

 
Plankart og utvalgte tegninger 

 
Alt. D1 

1a005, 1a006, B103, B205, 
O103 

 
Alt.D2 

 

B153, B241, O143 
Plankart , se D1 

 

 

Områdebeskrivelse 

Strekning D omfatter den ca. 4 km lange strekningen fra 

Skrårud gjennom Strandlykkja til Strandlykkja stasjon. 

 

Tiltaket 

Ny dobbeltsporet bane, ny 4-felts E6, og ny gjennomgående 

lokalveg . Lokalvegkryssing av veg og bane.  Rester av gammel 

bane nedlegges og kan inngå som del av turveg/sti langs Mjøsa.   

 

I alternativ D1 bygges det toplanskryss for E6 og avbøtende 

tiltak i strandsonen i form av badeplass og båthavn et sted på 

strekningen Morstua – dagens ballplass. 

 

Alternativ D1 
E6 følger dagens trasé med utvidelse mot øst fra Skrårud og 

fram til Strandlykkja.  Gjennom Strandlykkja skjer utvidelsen i 

hovedsak på vestsiden. Nytt toplanskryss etableres ved 

Morstua.  Framover mot Strandlykkja stasjon og strekningsdelet 

legges utvidelsen igjen på østsiden.  Dovrebanen følger 

strandkonturen videre fra Skrårudstua på mjøssida. Rett nord 

for fylkesgrensa går alternativet inn i en ca 300 m lang teknisk 

betinget tunnel.  Gjennom Strandlykkja ligger sporet på 

østsiden av dagens bane. Fram mot strekningsdelet nord for 

Strandlykkja stasjon legges utvidelsen igjen på mjøssida av 

dagens bane.  

 

Alternativ D2 
E6 følger dagens trasé med utvidelse mot øst fra Skrårud og 

fram til Budalen ved fylkesgrensa.  Herfra legges begge E6-løp 

i ca 2700 meter lange tunneler forbi Strandlykkja.  På den siste 

delen fram mot strekningsdelet følger E6 dagens trasé med 

utvidelse på østsiden. Dovrebanen skjærer inn i terrenget ved 

Skrårudstua og går i en 3100 m lang tunnel fram til 

Strandlykkja stasjon.  

 

 
Figur 4-14 Strandlykkja  – Foto Interconsult 
 

http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/1a005-C1_D1_D2.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/1a006-C2c_D1_D2.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B103-C1_D1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B205-C1_D1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O103-C1_D1.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B153-D2.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/B241-D2.pdf
http://www.e6-dovrebanen.no/kdp/dokumenter/pdf/O143-C2c_D2.pdf
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Strandlykkja 

På illustrasjonene under ser vi igjen de to alternativene D1 og D2 gjennom det sentrale Strandlykkja. 

 

 
Figur 4-15 Strandlykkja Alt D1  – Foto Interconsult   3d-visualisering ViaNova 

 

I alternativ D2 vil E6 og Dovrebanen ligge i tunnel på strekningen og dagens E6 er illustrert 

tilbakeført til dagens omkringliggende arealbruk.  Toplanskryss med dagens lokalveg er fjernet. 

 

 
Figur 4-16 Strandlykkja Alt D21  – Foto Interconsult   Visualisering ViaNova 
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4.6 Generelt om tiltakene 
I etterfølgende kapittel beskrives en rekke tiltak som er inkludert i fellesprosjektet.  Det vil si at det er 

tatt hensyn til at disse tiltakene gjennomføres samtidig med utbyggingen av E6 og Dovrebanen, og de 

inngår i prosjektets anleggskostnader.  Det er videre hensyntatt at disse tiltakene gjennomføres ved 

vurdering av tiltakets omfang i den samfunnsøkonomiske analysen.  

 

Teknisk standard på disse tiltakene er omtalt i kapittel 2.  Det vises for øvrig til illustrasjonsplanen  

[Litt.27/28]. 

4.6.1 Kryss på E6 

Lokalisering av kryss på E6 er vurdert med bakgrunn i følgende: 

 Tilknytning av viktige riksveger og fylkesveger til E6 

 Vegnormalens krav til minste avstand mellom vegkryss. 

 Forsøke å redusere tungtrafikk gjennom boligområder mellom E6 og næringsområder, 

herunder også tømmertransport. 

 Gi de største boligkonsentrasjonen kort adkomst til E6 for å redusere trafikken på lengre 

strekninger langs lokalvegnettet. 

 Nærmeste kryss på tilstøtende parseller. 

 

Følgende kryss på dagens E6 nedlegges: 

 Ørbekk 

 Korslund 

 Splitten (Gunhildskleiva) 

 Kleverud ( 

 

Kryssene Mostue og Strandlykkja slås sammen til ett nytt kryss på Strandlykkja. 

 

Utformingen av kryssene er vurdert å ikke være beslutningsrelevante for valg av alternativer og 

endelig utforming vil bli avklart i reguleringsplanprosessen. 

 

Minnesund/Langset  km 1,500 alternativ B1, B1a og B1b 

 

Figur 4-17 Kryss ved Langset – alt. B1 

 



 

E6 – Dovrebanen Eidsvoll kommune. Kommunedelplan med konsekvensutredning Februar 2009     37 

 

 

 

Figur 4-18 Kryss ved Langset – alt. B1a og B1b  

 

Krysset foreslås opprettholdt i både alternativ B1, B1a og B1b som følge av behov for effektiv 

tilkobling til lokalvegnettet og til Rv177 på østsiden av Vorma. Krysset opprettholdes ved ombygging 

(utvidelse) av eksisterende kryss med rundkjøringer på lokalvegen. 

 

Det er planlagt kryss på E6 på Strandlykkja (alt D1), på Hestnes (alt F2a) og på Skaberud, samt ved 

Langset i Eidsvoll. Dersom kombinasjonen D2 og F3 blir vedtatt, vil det bli 23 km mellom kryssene. 

Dette gir en lite tilfredsstillende tilknytning til det overordnete vegnettet, selv om det blir 

gjennomgående lokalveg. Det kan alternativt vurderes kryss nord i Eidsvoll kommune eller mellom 

Strandlykkja og Kleverud i tilknytning til reguleringsplanleggingen. 

4.6.2 Lokalveier 

Prosjektet omfatter bygging av manglende lokalveg mellom Ørbekk og Morskogen og forøvrig 

oppgradering av eksisterende lokalveg slik at den tilfredsstiller vegnormalens krav.  En 

gjennomgående lokalveg er et viktig element i et sikrere vegsystem, også for gående og syklende. 

 

Eksisterende veger som ”skjæres over” av ny veg og bane vil måtte bygges om.  Illustrasjonsplanen 

[Litt. 27/28 ] viser hvordan disse så langt er tenkt løst.  Det presiseres dog at endelig avklaring av 

beliggenhet først blir foretatt under reguleringsplanarbeidet. 

 

I tillegg vil det måtte bygges enkelte nye samleveger kombinert med atkomster til enkelteiendommer.  

Disse er overslagsmessig med i kostnadsoverslagene men vises ikke nødvendigvis i plandokumentene 

da detaljer vedrørende plassering først blir fastlagt i reguleringsplanarbeidet. 
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4.6.3 Holdeplasser på Dovrebanen 

Tiltaket omfatter ikke bygging av ny holdeplass i Eidsvoll, men de foreslåtte alternativene har en 

geometri som legger til rette for en framtidig holdeplass ved Langset/Ørbekk dersom trafikkgrunnlaget 

blir tilstrekkelig. Endelig plassering vil bli avklart i reguleringsplanarbeidet. 

 

 

Figur 4-19 Mulige framtidig holdeplass ved Minnesund 

I Stange vil det bli opprettholdt holdeplass for Dovrebanen ved Tangen. 

4.6.4 Ekspressbusser og lokale bussruter 

Det er aktuelt med stoppesteder for ekspressbusser i kryssene på E6. Behovet avklares i 

reguleringsplanprosessen. Holdeplassene vil bli plassert ved påkjøringsrampene i hver retning og med 

gangveg/fortau fram til lokalveg. Detaljert plassering og utforming av holdeplassene vil bli avklart i 

reguleringsplanen.  Det vil da også bli søkt avsatt plass til pendlerparkering i nærheten av 

holdeplassen. Det skal tilrettelegges for lokalbusstrafikk på lokalvegnettet. Detaljer avklares i 

reguleringsplanprosessen. Mulighet for overgang mellom lokalbuss og ekspressbuss skal også tas med 

i vurderingene. 

4.6.5 Tiltak mot støy fra veg og bane 

Det er gjennomført en omfattende vurdering av støy fra både veg og bane både i 0-alternativet og i ny 

situasjon.  Støy er et betydelig problem langs E6 og, i noe mindre grad,  langs Dovrebanen. På dette 

plannivå er det gjennomført en grov og overordnet utredning av støyreduserende tiltak der hensikten er 

å sikre et utendørs støynivå  som er lavere enn 55dB/58dB etter støyreduserende tiltak.  

 

På reguleringsplannivå blir det utarbeidet konkrete støytiltak i henhold til gjeldende retningslinjer i 

forhold til utendørs og innendørs støynivå.  Der kostnadene ved nødvendige tiltak blir uforholdsmessig 

høye vil innløsning være aktuelt. 

 

Eksempler på støyreduserende tiltak er: 

 Terrengforming 

 Støytiltak langs veg/bane (voller/skjermer) 

 Områdetiltak for grupper av bygninger (voller/skjermer) 

 Lokale tiltak (skjerming av uteplass og/eller fasadetiltak) 

 

For enkelte strekninger vil det være mest hensiktsmessig å støyskjerme langs veg og bane , mens det i 

andre tilfeller vil være lokal skjerming som er det optimale. Kombinasjon av tiltak kan også være 

aktuelt. Lokale støytiltak vil bli utformet i samråd med huseier/hjemmelshaver. 

 

Estetikk, bygge- og vedlikeholdskostnader og trafikksikkerhet vil blant annet være viktige faktorer ved 

valg av støytiltak. 
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4.6.6 Særlige avbøtende tiltak 

Tiltak for å avbøte dokumenterte ulemper er her omtalt som særlige avbøtende tiltak. Disse tiltakene er 

en del av planen og er forutsatt gjennomført som en del av utbyggingen. For å kompensere for 

strekninger med utfylling i Mjøsa er det for eksempel forutsatt å bruke overskuddsmasser til tiltak i 

strandsonen på strekningen Minnesund – Skaberud. Det kan være bygging av moloer/brygger og fri-

/badeområder. Konsekvensvurderingene for de enkelte deltema i kap 6 er basert på at disse tiltakene 

gjennomføres. Se også illustrasjonsplanens O-tegninger [Litt. 27/28] som gir en framstilling av 

framtidig situasjon med foreslåtte tiltak innlagt.  Tiltakene er konkretisert nedenfor. 

 

En del tiltak som ellers omtales som avbøtende tiltak, er pålagte gjennom gjeldende retningslinjer. 

Dette gjelder for eksempel støytiltak for å tilfredsstille retningslinjene for støy i arealplanleggingen 

(ref Miljøverndepartementets rundskriv T-1442) og bygging av eventuelle faunapassasjer (ref 

Vegdirektoratets rapport MISA 02/30).   

 

Tursti og mulige turveier i nedlagt jernbanetrasé 

Der nye jernbanefyllinger slår ned i Mjøsa er det medtatt etablering av en tursti i form av en smal 

avsats i fyllingene noe høyere enn normal sommervannstand. Avsatsen vil også kunne kombineres 

med tiltak for etablering av vegetasjon. Der fyllingene ender, føres stien fram til eksisterende terreng, 

men det gjøres ikke forsøk på å etablere stien videre i uberørt terreng.  Hensikten med turstien er å 

unngå at de nye fyllingene hindrer framkommelighet i strandsonen og å skape lokale muligheter for 

vegetasjonsetablering.  

 

Videreføring av turstien til tursti/turveg i nedlagte deler av jernbanetraseen er en mulighet, men det er 

først ved reguleringsplanarbeidet at endelig etterbruk av jernbanens nedlagte anlegg besluttes. 

Kostnader for turstien i jernbanefyllingene inklusive vegetasjonsetablering og opprydding i 

eksisterende jernbanetrasé er medtatt i prosjektet mens øvrige nye turveier og stier er noe kommunene 

eventuelt må beslutte og finansiere. 

 

 

Figur 4-20 Prinsippskisse for tursti langs Mjøsa og Vorma 

 

 

Strekning A, Eidsvoll stasjon til Minnesund 

Her har det under planarbeidet vært vurdert å legge en enkel tursti i vannkanten på Vormasiden av alle 

fyllinger som foreslått langs Mjøsa. Området er imidlertid et svært viktig raste- og næringsområde for 

trekkende vannfugl, spesielt overvintrende vannfugl, og det er på denne bakgrunnen valgt å unngå 

tiltak som kan øke ferdselen i området.  Se forøvrig temarapport for naturmiljø [Litt. 32]. 
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Strekning B, Minnesund – Korslund nord i alternativene B1 og B1b 

 Ved alternativene B1 og B1b skal det etableres småbåthavn og oppgradert strand/badeplass med 

tilhørende atkomst og parkeringsplass ved  Ørbekkstranda.   

 Det etableres tursti i jernbanefyllinger som slår ned i Mjøsa.   

 Det ligger stedvis til rette for mulig framtidig tursti i den gamle jernbanetraseen.  Dette vurderes i 

arbeidet med reguleringsplanen.   

 Det skal etableres et område for almen bruk i strandsonen på Korslund.  Størrelse, plassering og 

utforming  avklares i reguleringsplanarbeidet. 

 

 

Figur 4-21 Badeplass og båtplass ved Ørbekk vist sammen med alt B1b 

 

Strekning C, Korslund nord – Skrårud 

 Fyllinger som slår ut i Mjøsa utstyres med tursti. (Alle alternativer) 

 Det etableres kort miljøkulvert ved gården Ulvin. (Kun alternativ C1) 

 

Figur 4-22 Miljøkulvert ved Ulvin 

 Det ligger stedvis til rette for mulig framtidig tursti/vei i den gamle jernbanetraseen.  Dette 

vurderes i arbeidet med reguleringsplanen.   

4.6.7 Bruer, underganger og overganger 

Nødvendige konstruksjoner som sikrer tilgjengelighet og opprettholdelse av kommunikasjon på tvers 

av E6 og Dovrebanen er med i illustrasjonsplanen [Litt. 27/28] og kostnadsoverslagene, men disse 

mindre konstruksjonene vises ikke nødvendigvis på kartene da det først på reguleringsplannviå er 

mulig å fastlegge lokaliseringen i detalj.  Generelt er alle vesentlige ferdselsårer søkt opprettholdt, og 

stedvis er dagens barrierer redusert eller helt fjernet.  
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4.6.8 Konstruksjoner, byggeteknikk og gjennomføring 

Det er så langt foretatt en grov vurdering av gjennomførbarhet.  Det er foretatt en vurdering av de 

største brukonstruksjonene over Vorma og Tangenbukta med tanke på konstruksjonstype, 

fundamentering, byggeteknisk gjennomføring mm.  Se egen temarapport om anleggsgjennomføring 

[Litt. 38]. Mindre standardkonstruksjoner er håndtert ut fra erfaringsdata fra tilsvarende 

konstruksjoner. 

4.6.9 Nedlagt jernbanetrasé 

Ved at ny jernbane bygges med mye stivere kurvatur vil den gamle nedlagte banen en rekke steder bli 

liggende igjen.  I slike situasjoner vil alt gammelt baneutstyr bli fjernet.  Bruken av det gamle arealet 

vil bli avklart i den kommende reguleringsprosessen.  Terrenget vil bli utformet i henhold til den 

arealbruk som følger av ny regulering der også kulturminneaspektet ivaretas. 
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5 Prissatte konsekvenser  

5.1 Anleggskostnader 
E6 

Det er utarbeidet kostnadsoverslag for alternativene innen den enkelte strekning. Kostnadene er 

kvalitetssikret ved hjelp av metoden ANSLAG.  Ved utarbeidelse av kostnadsoverslaget er det tatt 

utgangspunkt i en usikkerhet på maks +/- 25 %. Overslagene omfatter nødvendige tiltak på dagens veg 

og annet berørt vegnett samt tilhørende avbøtende tiltak.    

 

Dovrebanen 

Det er  utarbeidet kostnadsoverslag for alternativene. Kostnadene er kvalitetssikret ved hjelp av 

beregningsmodellen Risk View.  Ved utarbeidelse av kostnadsoverslag er det tatt utgangspunkt i en 

usikkerhet på maks +/- 30 %. Overslagene omfatter nødvendige tiltak på dagens bane, berørt vegnett 

samt tilhørende avbøtende tiltak. 

 

I påfølgende tabell er kostnadene for alternativene angitt og kommentert.  For en sammenstilling av de 

samfunnsøkonomiske kostnadene for kombinasjoner av alternativer henvises det til kapittel 0 

 

Tallene er justert til prisnivå 2006 og inkluderer usikkerhet som angitt over, samt byggherrekostnader. 
Alt Kort beskrivelse 

 
Tiltak Lengde 

(m) 
Tunnel  
/Bru (m) *1) 

Kostnad 
 

Strekning A, Eidsvoll stasjon til Minnesund 

A1 Dovrebanen langs Vorma og ny bru 
over Minnesund 

Dovrebanen 7 270 Bru 860 1 005 mill 

Kommentar:  
Strekning A omfatter bare Dovrebanen og det finnes bare ett alternativ.   
 

Fellesstrekningen Minnesund – Kleverud,  E6 og Dovrebanen 

Strekning B, Minnesund – Korslund nord 

B1 E6 og Dovrebanen i hovedsak i 
dagløsning.  Tunnel gjennom 
”Tunneltoppen”.  Kryss på Langset. 

 
E6 

 
6 100 

 
Tunnel 600 m 

 
485 mill 

  Dovrebanen 6 140 Tunnel 610 m 775 mill 

B1a E6 og Dovrebanen i tunnel fra kryss på 
Langset til Korslund nord. 

 
E6 

 
6 155 

 
Tunnel 3 550 m 

 
990 mill 

  Dovrebanen 6 195 Tunnel 3 410 m 1 235 mill 

B1b Som B1 men her også med tunneler i 
området Langset-Ørbekk. 

 
E6 

 
6 100 

 
Tunnel 1 400 m 

 
720 mill 

  Dovrebanen 6 140 Tunnel 990 m 865 mill 

Kommentar:  
Totalt for både veg og bane, er kostnadsforskjellen mellom B1 og B1b på 325 mill kr, og mellom B1 og B1a på 
965 mill kr.  Økningen i tunnelbruken fra alternativ B1b – B1a øker kostnadene med 640 mill kr. Den vesentlige 
årsaken til kostnadsforskjellene følger av tunnellandelen. Kostnadsøkningen for E6 i B1a og B1b sammenlignet 
med B1 skyldes også et helt nytt kryss på Langset der det ikke er noe gjenbruk av dagens kryss. 

 

Strekning C, Korslund nord - Skrårud 

C1 Dovrebanen i tunnel gjennom 
Morskogen og E6 i dagløsning 

 
E6 

 
3 900 

 
0 

 
400 mill 

  Dovrebanen 3 950 Tunnel 2 280 m 735 mill 

C2c Dovrebanen i tunnel gjennom 
Morskogen og E6 i tunnel fra Brøhaug 
til nord for Ulvin. 

 
E6 

 
4 000 

 
Tunnel 2 300 m 

 
670 mill 

  Dovrebanen 3 950 Tunnel 2 280 m 735 mill 

Kommentar:  
Totalt for både veg og bane, er kostnadsforskjellen mellom C1 og C2c  på 270 mill. kr.  Det er viktig å legge 
merke til at kostnadsforskjellen utelukkende er knyttet til E6 da Dovrebanen går i tunnel forbi Morskogen i begge 
alternativer. 
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Strekning D, Skrårud – Strandlykkja st. 

D1 E6 og Dovrebanen i dagløsning 
gjennom Strandlykkja.  Kryss på 
Strandlykkja. 

 
E6 

 
3 970 

 
0 

 
320 mill 

  Dovrebanen 4 030 Tunnel 300 m  470 mill 

D2 E6 og Dovrebanen i tunnel gjennom 
Strandlykkja. 

E6 4 100 Tunnel 2 750 m  680 mill 

  Dovrebanen 4 070 Tunnel 3 100 m  855 mill 

Kommentar:  
Totalt for både veg og bane er kostnadsforskjellen mellom D1 og D2 på 745 mill. kr.  Den vesentlige årsaken er 
tunnelene på både E6 og Dovrebanen.   
 

Strekning E, Strandlykkja st. – Kleverud 

E1 E6 og Dovrebanen i dagløsning.  E6 
splittet i egne traseer for nordgående og 
sydgående. 

 
E6 

 
2 800 

 
0 

160 mill 

  Dovrebanen 2 770 0 155 mill 

Kommentar:  
Det finnes bare ett alternativ. 
 

Fra Kleverud og nordover skiller E6 og Dovrebanen lag og planlegges uten avhengigheter 

Strekning F, Kleverud - Skaberud  (Kun E6) 

F2a E6 i dagløsning med kort tunnel 
gjennom Espa 

E6 6 750 Tunnel 750 m  545 mill 

F3 E6 i lang tunnel fra Kleverud og 
gjennom Espa 

E6 6 750 Tunnel 2 850 m  855 mill 

Kommentar:  
Kostnadsforskjellen mellom F2a og F3 er beregnet til  310 mill. kr.  Kostnadsforskjellen skyldes 2100 meter lenger 
tunnel   
 

Strekning G, Kleverud– Steinsrud st.  (Kun Dovrebanen) 

G1 Dagløsning Kleverud - Espa, Lavbru 
over Tangenbukta, Dagløsning til 
Steinsrud.  

 
Dovrebanen 

 
12 700 

 
Bru 900 m 

 
1 730 mill 

G1a Tunnel Kleverud - Espa, Lavbru over 
Tangenbukta, Dagløsning til Steinsrud.  

 
Dovrebanen 

 
12 700 

Tunnel 1 800 m  
Bru 900 m 

 
2 050 mill 

G2 Tunnel Kleverud - Espa, Høybru over 
Tangenbukta, Dagløsning til Steinsrud 

 
Dovrebanen 

 
13 120 

Tunnel 3 350 m  
Bru 1 080 m 

 
2 270 mill 

G7 Tunnel  Kleverud – Fansrud med 
dagsoner ved Skaberud og 
Viksdammen.  Dagløsning til  Steinsrud. 

 
Dovrebanen 

 
14 440 

Tunnel 9 410 m  
Bru 400 m 

 
3 195 mill 

G8 Dagløsning med tunnel ved Espa. Fra 
Skaberud som G7. 

 
Dovrebanen 

 
14 370 

Tunnel 5 200 m  
Bru 400 m 

2 470 mill 

 

Kommentar:  
Alternativ G1 over Tangenbukta har lavest kostnad.  Det er betydelige kostnadsforskjeller mellom alternativene 
som igjen skyldes varierende andeler av bru/tunnel. Sammenlignet med rimeligste alternativ ligger kostnadene for 
alternative henholdsvis G1a +320 mill, G2 +540 mill G8 +740 mill og  G7 +1 465 mill. 
 

Strekning H,  st. - Sørli 

H1 Dovrebanen i dagløsning  Dovrebanen 3 350 0 295 mill 

Kommentar:  
Det finnes bare ett alternativ for Dovrebanen på denne strekningen. 

*1)  Omfatter ikke kulverter eller miljølokk.  Bruer  < 100 meter er ikke med i oversikten. 
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Anleggskostnader for alternativene i Eidsvoll kommune er illustrert i figuren under. 

Anleggskostnader Eidsvoll 
(med hele D-strekningen)                
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Figur 5-1 Anleggskostnader Eidsvoll kommune 

 

5.2 Samfunnsøkonomisk vurdering  
De prissatte konsekvensene av utbygging av E6 til fire felt mellom Gardermoen og Moelv og 

Dovrebanen til dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar er beregnet i forbindelse med Fylkesdelplanen 

for transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene. 

 

Det er ikke satt krav i planprogrammet om beregning av de prissatte konsekvensene for E6 og 

Dovrebanen, men Statens vegvesen og Jernbaneverket har besluttet å gjennomføre beregninger også 

på kommunedelplannviå, for å kunne sammenligne kombinasjoner av alternativer der alle prissatte 

komponenter inngår.  Den tyngste økonomiske komponenten er anleggskostnadene som etter håndbok 

140 er hovedkomponenten i begrepet ”budsjett- og skattekostnad”.  Budsjettkostnadene omfatter 

tiltakets innvirkning på det offentlige budsjettet. Budsjettkostnadene vil omfatte investeringskostnader, 

endringer i drift- og vedlikeholdskostnader, skatteinntekter og endringer i overføringer. 

Skattekostnaden er kostnaden ved å finansiere et tiltak over det offentlige budsjettet. 

 

E6 

De samfunnsøkonomiske beregningene er gjennomført for et utvalg av kombinerte alternativer fra de 

5 strekningene mellom Minnesund og Skaberud.  Kostnadsmodellen EFFEKT versjon 6.05 er benyttet 

til beregningene. Under følger et sammendrag av beregningene. 

 

Kombinasjon 1 er satt sammen av alternativer med minimalt med tunneler og vil være den rimeligste 

mulige kombinasjonen.  Kombinasjon 2 har alternativer med tunnel på Langset (B1b) og Morskogen 

(C2c) og representerer den mest kostbare kombinasjonen gjennom Eidsvoll.  Kombinasjon 3 har 

tilsvarende tunneler på Strandlykkja (D2) og mellom Kleverud og Espa (F3) og representerer den mest 

kostbare kombinasjonen gjennom Stange kommune.  En dyr kombinasjon gjennom begge kommuner, 

B1b, C2c, D2, E1, F3 – er ikke beregnet, men framkommer indirekte. 

 

 Kombinasjon 1: B1-C1-D1-E1-F2a (anleggskostnad: 1910 mill. kr) 

 Kombinasjon 2: B1b-C2c-D1-E1-F2a (anleggskostnad: 2420 mill. kr) 

 Kombinasjon 3: B1-C1-D2-E1-F3 (anleggskostnad: 2580 mill. kr) 
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Det er benyttet kalkulasjonsrente på 4,5%. Prisnivå 2006.  

 

Kombinasjon Endringer i kostnader i perioden 2014 - 2038 (1000-kr, diskontert) 

 1 2 3 

Trafikantnytte 1 308 712 1 306 467 1 286 746 

Ulykker 626 107 625 822 606 775 

Vegtrafikkstøy 18 520 26 691 21 547 

Luftforurensning (CO2 og NOx) -41 298 -37 736 -35 052 

Sum nytte: 1 912 041 1 921 244 1 880 016 

Investeringskostnader -1 781 981 -2 348 232 -2 611 010 

Restverdi og annet 225 299 284 390 304 048 

Skattekostnad -356 396 -469 646 -522 202 

Sum kostnader: -1 913 078 -2 533 488 -2 829 164 

    

Netto nytte (NN) -1 037 -612 244 -949 148 

NN pr budsjettkrone 0,00 -0,26 -0,36 

    

1. års forrentning (%) 5,50 4,30 3,70 

Tabell 5-1 Effektberegning av 3 kombinasjoner av alternativer 

Samfunnsøkonomisk gir alle tre kombinasjoner stor positiv nytte, ca 1,9 milliard kr (diskontert). 

Den positive nytten kommer som følge av at trafikantene sparer tid, og at antall ulykker (spesielt 

alvorlige ulykker) reduseres. I alle alternativ er det lagt inn støyskjermingstiltak. Miljøgevinsten av 

dette er imidlertid ikke stor nok til å oppheve den negative nytten som de beregnede (økte) utslippene 

av CO2 og NOx gir. Derfor får man totalt sett en negativ nytte for støy og luftforurensning for de tre 

alternativene.  

 

Utbyggingskostnad, vedlikeholdskostnader og øvrige kostnader er betydelig større enn beregnet nytte, 

noe som gir at netto-nytte (NN) og nyttekostnadstallet (NN pr. budsjettkrone) ikke blir positivt for 

noen av alternativene når en ser på parsellen Minnesund – Skaberud isolert. 

 

Den største ulikheten mellom de tre kombinasjonene er andelen tunnel. Foruten utbyggingskostnadene 

har omfanget av tunneler (tunnelklasse E), også betydning for vedlikeholdskostnadene. I 

sammenligningsåret 2014 er følgende vedlikeholdskostnader beregnet:  

 

 0-alternativet: 13 mill. kr (dagens vegnett) 

 Kombinasjon 1: 22 mill. kr 

 Kombinasjon 2: 25 mill. kr 

 Kombinasjon 3: 31 mill. kr 

 

De tre kombinasjonene er ganske like når det gjelder trafikantnytte.  

 

Beregningene viser at utbyggingen vil redusere antall personskadeulykker med ca 3 pr. år, noe som 

medfører ca 1,5 færre drepte og hardt skadde pr. år.  

 

Det kan konkluderes med at større bruk av tunnel gir liten eller ingen samfunnsøkonomisk nytte.  

Årsaken til dette er at trafikantene ikke får noen nytte som følger av økt tunnellengde samtidig som 

miljøgevinstene ved bygging av mere tunnel er små.  Miljøgevinstene blir små som følge av at relativt 

får mennesker bor i de områdene det er foreslått bygget tunnel. 

 

 

Dovrebanen  

De samfunnsøkonomiske analysene er gjennomført i henhold til Metodehåndbok JD 205, 

Samfunnsøkonomiske analyser for jernbane, versjon 6.31, mai 2006. Beregningene er utført med 
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tilhørende regneark. Beregningene er gjennomført for et utvalg av kombinerte alternativer fra de 7 

parsellene mellom Eidsvoll og Sørli. 

 

Kombinasjon 1 går i lavbru over Tangenbukta, og er satt sammen av alternativer med minimalt med 

tunneler og vil være den rimeligste mulige kombinasjonen. Kombinasjon 2 avviker fra kombinasjon 1 

med tunnel gjennom Espa (G2) og tunnel i området Langset-Ørbekk (B1b). Kombinasjon 3 avviker fra 

kombinasjon 2 ved at den er lagt øst for Tangen (G7). I tillegg øker lengden på tunnelen ved 

Strandlykkja fra 300 til 3.100 m (D2). Kombinasjon 3 representerer en dyr kombinasjonen med en 

tunnelandel på vel 40%.  

 

• Kombinasjon 1: A1-B1-C1-D1-E1-G1-H1 (Ca 40,1 km. Anleggskostnad: 5165 mill. kr)  

• Kombinasjon 2: A1-B1b-C1-D1-E1-G2-H1 (Ca 40,6 km. Anleggskostnad: 5795 mill. kr)  

• Kombinasjon 3: A1-B1b-C1-D2-E1-G7-H1 (Ca 41,5 km. Anleggskostnad: 7105 mill. kr)  

 

Det er benyttet kalkulasjonsrente på 4,5 %. Prisnivå 2006.  

 

Tabell 5-2 Effektberegninger av 3 kombinasjoner av alternativer, neddiskontert til sammenligningsåret 2014 

Samfunnsøkonomisk gir alle tre kombinasjoner stor positiv nytte, fra 4,1 milliarder kr for kombinasjon 

1 til 3,8 milliard kr for kombinasjonene 2 og 3. Den største positive nytten kommer som følge av at 

trafikantene og godskunder sparer tid. Grunnen til dette er at kjørelengden reduseres med ca 1,5 km 

for kombinasjon 1, ca 1 km for kombinasjon 2, og ca 0,1 km for kombinasjon 3. Samtidig gir ny bane 

mulighet for høyere hastighet. Reduserte fremføringskostnader og økte inntekter for operatørene er i 

beregningene tillagt enten de reisende eller det offentlige. Den største andelen til nytten for det 

offentlige er endringer i offentlig kjøp på mellom 0,84 til 0,97 mill kr. Differansen mellom endringer i 

offentlig kjøp og nytten for det offentlige er endringer i driftskostnader for Jernbaneverket, endringer i 

avgiftsinntekter til staten. Kombinasjon 1 med minst andel tunneler og størst reduksjon av kjørelengde 

gir også størst positiv nytte for det offentlige. 

 

Miljøgevinstene av reduserte støyplager og utslipp gir også et positivt bidrag til nytten.  I alle 

alternativ er det lagt inn støyskjermingstiltak slik at antall støyutsatte reduseres likt for alle 

kombinasjonene. Differansene har årsak i at kombinasjon med kortest kjøretid gir den største andelen 

overført trafikk fra vei til bane, med tilsvarende reduksjon i støyulemper langs veien. 

 

En ny og bedre bane vil også redusere antall ulykker. Transport med jernbanen har i dag en lav 

ulykkesfrekvens, og den største gevinsten for å redusere ulykkene vil derav kommer fra trafikk 

overført fra vei, samt fjerning av planoverganger. Kombinasjon 1 med kortest kjøretid gir størst andel 

overført trafikk. 
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Restverdien av anlegget legges også inn som nytte for prosjektet. Restverdien er regnet lineært med 40 

års levetid. Den mest kostnadskrevende kombinasjonen vil derfor også få den høyeste (største nytten) 

restverdien etter 25 år som beregningene omfatter. 

 

Investeringskostnad, endringer i vedlikeholdskostnader og øvrige kostnader er betydelig større enn 

beregnet nytte, noe som gir at netto-nytte (NN)
2
 og nyttekostnadstallet (NN pr. budsjettkrone) ikke blir 

positivt for noen av kombinasjonene når en ser på strekningen Eidsvoll – Sørli isolert.  

 

Den største ulikheten mellom de tre kombinasjonene er andelen tunnel. Foruten 

investeringskostnadene har omfanget av tunneler, også betydning for vedlikeholdskostnadene. 

Vedlikeholdskostnadene omfatter både ordinært vedlikehold og fornyelse av anleggene. I 

sammenligningsåret 2014 er følgende vedlikeholdskostnader beregnet:  

 

• 0-alternativet: 40 mill. kr (dagens jernbanenett)  

• Kombinasjon 1: 32 mill. kr  

• Kombinasjon 2: 34 mill. kr  

• Kombinasjon 3: 38 mill. kr  

 

Det kan konkluderes med at det i hovedsak er tidsbesparelser som gir de største nytteeffektene. Større 

bruk av tunnel reduserer den samfunnsøkonomisk nytte. Årsaken til dette er at investeringskostnadene 

og driftskostnadene øker, samtidig som trafikantene ikke får noen nytte som følger av økt 

tunnellengde. Miljøgevinstene ved bygging av lengre tunneler er små, som følge av at det er relativt få 

mennesker som bor i de områdene det er foreslått bygget tunnel. 

 

Dagens bane mellom Eidsvoll og Hamar er i dag kapasitetsbegrensende for Dovrebanen. Det er ikke 

foretatt trafikkberegninger som tar hensyn til dette. De samfunnsøkonomiske beregningene beregner 

kun effekter for dagens reisende, samt en forventet overføring av trafikk fra vei til bane og noe 

nyskapt trafikk. Endringene er beregnet som følge av endringer i generaliserte reisekostnader, basert 

på endringer av reisetid og trasélengde. Endringer i togtilbudet (økt frekvens) vil med denne 

trafikkberegningen ikke ta hensyn til om det er flere som ønsker å benytte toget (endre bo- eller 

reisevaner som følge av bedre infrastruktur), eller om kapasitetsforbedringen gir muligheter for å øke 

antall godstog. For hvert nytt godstog som kan settes i trafikk på Dovrebanen vil nytten kunne 

forbedres med omtrent 0,1 prosentpoeng. Med 3 nye godstog, full-lastet med gods overført fra vei 

(90%) og noe nyskapt gods (10 %), vil kombinasjon 1 være lønnsom. 

 

Det er også beregnet nytte for de øvrige alternativene som ikke er tatt med i de 3 kombinasjonene: 

 

Tabell 5-3 Effektberegninger av de øvrige alternativene 

                                                      
2
 NNV for Jernbaneverket tilsvarerer begrepet ”netto nytte” i Statens vegvesen. 
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5.3 Trafikale virkninger  
Utbyggingen av E6 er skal finansieres delvis med bompenger, noe som kan innebære at noe trafikk 

overføres fra E6 til det lokale vegnettet som ikke forutsettes belagt med bompenger. Omfanget på 

denne trafikkoverføringen vil variere med en rekke forhold, blant annet reisetid på alternative 

kjøreruter.  Forholdet er nærmere utredet i rapporten ”Trafikkgrunnlag E6 Gardermoen – Kolomoen 

før/etter innføring av bompenger [Litt. 10].   

 

Bompengene skal kreves inn gjennom seks automatiske bomstasjoner på strekningen Gardermoen-

Kolomoen, hvorav to ligger på strekningen Minnesund-Skaberud. 

 

 

Figur 5-2 Plassering av automatiske bomstasjoner (Antennepunkt) 

 

Som grunnlag for beregning av avvisning er det lagt til grunn en samlet bompengetakst i de 6 

punktene på om lag 55 kroner.  Denne taksten er basert på valg av de rimeligste alternativene for E6 
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mellom Minnesund og Skaberud.  Kostnadsøkninger som følger av dyrere løsninger vil medføre 

høyere bompenger og større avvisningseffekt med større trafikk på lokalvegen som følge. 

 

Det er på denne bakgrunn vurdert at man etter utbygging vil få en liten overføring av trafikk fra E6 til 

lokalvegen på grunn av bompengene, denne økningen er anslått til maksimalt 100 kjøretøyer pr. døgn. 

 

Lokalvegen har i dag en betydelig trafikkbelastning i situasjoner med kø på E6.  Ved firefelts E6 vil 

kapasiteten bli mer enn fordoblet og lekkasje til lokalvegen på grunn av dette vil opphøre. 

 

Ved planlagte drift/vedlikeholdsoperasjoner på E6 forutsettes trafikken å bli håndtert på E6 og vil 

dermed ikke påføre lokalvegen gjennomgangstrafikk. 

 

Ny firefelts E6 vil bli en mye mer trafikksikker veg enn i dag, og risikoen for alvorlige trafikkuhell vil 

bli redusert.  Kun i sjeldne tilfeller kan det forventes å skje trafikkuhell på E6 som vil medføre 

overføring av trafikk til lokalvegen.  

 

Etablering av sammenhengende lokalveg med vegnormalstandard og kryss med E6 vil føre til at 

biltrafikk i tilknytning til boliger, fritidsboliger og næringsliv kan slippe å kjøre lengre strekninger på 

lokalvegen.  Ved valg av alternativer uten kryss ved Strandlykkja og /eller Hestnes (D2 og F3) vil 

trafikken på lokalvegen derimot øke ved at det blir færre kryss enn i dag. 
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5.4 Støy fra veg og bane 
Støy er et betydelig problem langs dagens E6 og det vil som en del av utbyggingen av E6 og 

Dovrebanen bli gjennomført en rekke tiltak i form av støyskjerming ved vegen/banen i kombinasjon 

med lokale tiltak ved den enkelte bygning. De konkrete tiltakene vil først bli avklart i 

reguleringsplanprosessen. Støy er en prissatt konsekvens som inngår i de samfunnsøkonomiske 

beregningene. Støy inngår også i temaet nærmiljø og friluftsliv.   

 

Oppstigende DC9

jetf ly i 200 m

avstand

På fortau i sterkt

trafikkert gate

(gjennomsnittsnivå)

Normal stemme

på 1 m avstand

Blader som rasler

i stille vær

Pressluftbor

(udempet) i 40 m

avstand

Høyeste innendørs

trafikkstøynivå i

utsatt byleilighet

Støy fra kjøleskap

i lite kjøkken

db(A)

110

90

70

50

30

10
 

Støy er uønsket lyd. Støysjenansen viser seg å 

være særegen for ulike typer kilder (i dette 

tilfelle vegtrafikk og jernbane). Reaksjonen 

på støyen er knyttet til det spesielle ved selve 

støyen (varighet, styrke, karakter, hyppighet 

mv) og støykilden. Støy fra ulike kilder skal 

derfor som hovedregel beskrives og vurderes 

hver for seg. For dette prosjektet er de også 

sett i sammenheng ved at støyen vektes ekstra 

hvis begge støykilder inntrer samtidig, 

flerkildestøy. 

 

Figuren på siden viser aktiviteter som skaper 

ulike dB-nivåer. 

 

Selv om det finnes store individuelle 

forskjeller mellom personer, vil andelen av 

befolkningen som føler seg plaget av støy øke 

med økende støynivå. I den forbindelse er det 

utarbeidet både retningslinjer for akseptable 

utendørs støynivåer i Norge og grenseverdier 

for støykrav innendørs. 

 

Trafikkstøy varierer med trafikkmengden for 

et gitt tidsrom. På grunn av den store 

spennvidden fra den svakeste lyd vi kan 

oppfatte til smertegrensen benyttes en 

logaritmisk skala for å beskrive støynivå. 

Hver gang energien i en lyd fordobles, øker 

lydnivået med +3 dB(A), men menneskets 

subjektive reaksjon på endringer i lydnivået 

er:  

 

1- 2 dB(A)  : merkbart 

3 - 5 dB(A) : godt merkbart 

5 - 10 dB(A):    vesentlig  
10- dB(A)    :    fordobling 

 

 

Det er utarbeidet retningslinjer, T-1442 [Litt. 51], som skal legges til grunn av kommunene, regionale 

myndigheter og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 

bygningsloven. På bakgrunn av disse retningslinjene er det utarbeidet en egen temarapport for bane- 

og vegtrafikkstøy[Litt. 37]. 
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Retningslinjene anbefaler inndeling i to støysoner: 

 RØD sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, 

og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

 

 GUL sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 

Når det gjelder maksimalt innendørs støynivå for støyfølsom bebyggelse, gjelder krav i henhold til 

teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, NS 8175. Innendørs støynivå må utredes under arbeidet 

med reguleringsplanen. 

 

Tabell 5-4 Anbefalte kriterier for utendørs og innendørs støynivå ved støyfølsom bebyggelse 

Resultatet av beregningene er vist på støysonekarter i 

illustrasjonsplanen [litt.27/28].  Et utsnitt fra et slikt støysonekart er 

vist i figuren til venstre. Støysonene viser en samlet støybelastning 

(sumstøy) fra både veg og jernbane.  

 

Som det framgår av støysonekartene er både 0-alternativet og 

aktuelle utbyggingsalternativer beregnet. I begge tilfeller er 

beregningsåret 2021. Beregningene er utført i uskjermet situasjon, 

dvs før nødvendige støytiltak er gjennomført.  

Støysonekartleggingen er dermed et grunnlag for å plukke ut de 

bygningene, bygningsgruppene og friluftsområdene som må 

støyskjermes. Disse tiltaksutredes detaljert i reguleringsplanfasen. 

 

Ved gjennomføring av støytiltak kan en oppnå å senke utendørs 

støynivå ved bygninger med inntil -10dB, slik at de fleste bygninger 

i gul sone kan få et utendørs støynivå under 55dB. Forenklet kan 

man også si at for bygningene i rød sone vil det være vanskelig å 

skjerme til nivå under 55dB. Løsningen for disse bygningene vil 

enten være tilleggstiltak, aksept av et noe høyere støynivå jf 

ambisjonsnivåmetoden
,1
 eller innløsning. Dette vil bli vurdert i hvert 

enkelt tilfelle i samråd med grunneier i reguleringsplanfasen.  

 

Figurene på de neste sidene viser oversikt over antall boliger og fritidsboliger ved 0-alternativet og for 

de enkelte alternativene for veg og bane. Dersom ikke utbygging gjennomføres vil en uansett måtte 

påregne at tiltak mot støy gjennomføres i perioden fram til 2021. 

 

                                                      
1
 Ambisjonsnivåmetoden er et hjelpemiddel for å fastsette omfang av støyreduksjonstiltak i planlegging av nye 

veger. Metoden ble opprinnelig utviklet av KILDE Akustikk for SFT tidlig i 1990-åra. Vegdirektoret har siden 

dette revidert metoden, m.a. for å justere tiltakskostnader og ta hensyn til nye planleggingsretningslinjer for støy. 

 

 
T-1442 NS 8175 

Bidragskilde Utendørs støynivå 
(døgngjennomsnitt) 

GUL sone 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23-07 

 GUL sone 

Utendørs støynivå 
(døgngjennomsnitt) 

RØD sone  

Utendørs i støynivå  i 
nattperioden kl. 23-07 

RØD sone 

Innendørs støynivå 
(døgngjennomsnitt) 
Bolig og skole og 
barnehage 

Vegtrafikk 55-65 dB 70-85 dB > 65 dB > 85 dB < 30 dB 

Jernbanetrafikk 58-68 dB 75-90 dB > 68 dB > 90 dB < 30 dB 
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Figur  5-5  Antall støyutsatte boliger før og etter støytiltak fordelt på støysonene 
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Figur  5-6  Antall støyutsatte fritidsboliger før og etter støytiltak fordelt på støysonene 

 

 

Skoler og barnehager 

Langset skole ligger rett øst for E6 på Minnesund. Skolen berøres tilnærmet likt i de to B-

alternativene.  Skolen forventes å ligge i gul sone etter utbygging. Det vil i reguleringsfasen bli vurdert 

behov for tiltak.  
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Utfarts- og friluftsområdene 

I henhold til T-1442 skal det utredes støybelastning ved allerede etablerte områder for rekreasjon og 

friluftsliv. 

 

Resultatene viser at de fleste av områdene får støyverdier overstigende 50dB fra veg og/eller jernbane 

både i ”0-alternativet”  og i de enkelte utbyggingsalternativene. I reguleringsplanfasen vil man beregne 

støynivåene for disse områdene detaljert og vurdere eventuelle tiltak. 

 

Kriterier/grenseverdier som ligger til grunn for stille områder/ friluftslivsområder er gitt i tabellen 

under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5-7 Anbefalte grenseverdier for utendørs støynivå ved friluftslivsområder 

For planområdet vil det være områdekategori 1 som er gjeldende.  

 

Områdekategori Støynivå  – utendørs LpAeq 

1 - Byparker og andre tilrettelagte 
friområder, båtutfartsområder og 
kulturmiljøer 

50-55 dB 

2 - Turveisdrag, grønnstruktur i tettsted, 
kirkegård/gravplass 

45-50 dB 

3 - Nærfriluftslivsområder, bymarker(ytre 
sone), friluftslivsområder ved sjø og 
vassdrag 

35-40 dB 
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6 Ikke prissatte konsekvenser 

6.1 Metode  
Kapitlet omfatter de ikke prissatte konsekvensene etter inndelingen i håndbok 140 [Litt. 7].  I tillegg 

omfatter det andre tema som er framhevet i planprogrammet. Etter planprogrammet skal temaer som 

er tilstrekkelig belyst i tidligere planer ikke utredes på nytt. For alle tema er det likevel gjort både 

supplerende dokumentasjon, oppdatereringer og etterprøvinger.  

 

Ved utredning av konsekvenser er i utgangspunktet metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 

Konsekvensanalyser benyttet [Litt. 7]. I de enkelte temarapportene er det redegjort nærmere for 

metode, forutsetninger mm. 

 

Tabell 6 viser de karakteristikker og fargekoder som er brukt i tabellene som oppsummerer 

konsekvenser. 

Tabell 6-1Karakteristikker og fargekoder for konsekvens 

Meget stor positiv konsekvens   + + + +  Ingen / liten negativ konsekvens 0 / - 

Stor / meget stor positiv konsekvens + + +/ + + + + Liten negativ konsekvens - 

Stor positiv konsekvens + + + Liten / middels negativ konsekvens - / -- 

Middels / stor positiv konsekvens + + /+ + + Middels negativ konsekvens - - 

Middels positiv konsekvens ++ Middels / stor negativ konsekvens - - / - - - 

Liten / middels positiv konsekvens + / ++ Stor negativ konsekvens - - - 

Liten positiv konsekvens + Stor / meget stor negativ 
konsekvens 

- - -/ - - - - 

Ingen / liten positiv konsekvens 0 / + Meget stor negativ konsekvens - - - - 

Ubetydelig konsekvens  0 Ikke relevant / det kartlagte 
området blir ikke berørt 

 

6.2 Landskapsbilde 
Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse 

(bilde) av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av et 

veg/banetiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og 

hvordan landskapet oppleves sett fra vegen og banen (reiseopplevelse). 

 

Metode 

Arbeidet har blitt utført med bakgrunn i tidligere konsekvensutredning, befaring av strekningen, samt 

annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Analysen er gjennomført i henhold til fastsatt planprogram. 

Områdenes verdi og konsekvenser er omtalt i henhold til Statens vegvesens Håndbok 140 

Konsekvensanalyser.  Verdivurdering av landskapet tar utgangspunktet i at et typisk landskap i 

regionen har middels landskapsverdi. Omfanget beskriver hvor store endringer tiltaket (ny veg og 

bane) antas å medføre for landskapsbildet i de berørte områdene. Konsekvenser for landskapet vil 

være de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til referansesituasjonen (dagens situasjon 

fremskrevet til åpningsåret 2011) ut fra å sammenholde verdi og omfangsvurderingene.   

 

Samlet karakteristikk 

Vorma er en bred rolig elv med frodige elvesider og raviner.  Mjøsa er Norges største innsjø som 

ligger i et storslått landskapsrom avgrenset av skogkledde åser og vide jordbruksbygder. Minnesund, 

med tre broer er det mest karakteristiske området på strekningen. Fra Minnesund til Skaberud er det 

sammenhengende åsrygger med veksling mellom karrig barskog og frodig løvskog. Mellom de 

bratteste partiene flater terrenget seg noe ut og gir plass for småskala grender med jordbruk og 

bebygde områder.  Det mest fremtredende kulturlandskapet ut mot Mjøsa er Skrårud. Tangenhalvøya 
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stikker ut i Mjøsa og avgrenser Tangenvika mot vest.  Innerst i vika ligger tettstedet Tangen avgrenset 

mot sør av det åpne kulturlandskapet ved Hov og Korsødegården. 

 

Jernbanen følger strandsonen langs Vorma og Mjøsa delvis på fylling og delvis med skogvokste 

knauser på utsiden av traseen.  På Tangen ligger traseen sentralt gjennom kulturlandskapet.  E6 ligger i 

til dels bratt og skrånende terreng litt opp fra vannet og lokalvegen hovedsakelig mellom hovedveg og 

bane.  På de bratteste partiene er det trangt og vegene skjærer seg inn i terrenget med høye skjæringer 

og fyllinger. 

 

Fjernvirkningen er først og fremst knyttet til Minnesund hvor anleggene ligger eksponert og kan sees 

fra de fleste himmelretningene.  Videre nordover fremstår fjellskjæringene som lysere bånd i fjellsiden 

og fyllingene langs Mjøsa som gjengrodde steinfyllinger i strandsonen. Skjæringer og fyllinger er mest 

eksponert om vinteren uten løv på trærne. Terrenget stiger 3-400 meter opp fra vannet, så traseene er 

lite fremtredende sett i forhold til skalaen i landskapet og avstanden de blir sett fra. 

 

Langs E6 ligger bebyggelsen på oversiden eller begge sider av traseen. Høydeforskjeller i terrenget og 

frodig vegetasjon gjør at dagens veg og bane bare kan sees fra bebyggelsen på kortere deler av 

strekningen og utsyn mot Mjøsa blir ivaretatt. I dag er vegen fremtredende gjennom kulturlandskapet 

på Morskogen, Strandlykkja, Hestnes og Espa. 

 

Strekningen er viktig for reiseopplevelsen spesielt fra jernbanen som har et storslått utsyn mot Mjøsa. 

 

Samlet vurdering av konsekvensene for landskapet 

En utvidelse av dagens veglinje og jernbanetrase vil medføre en bredere korridor i et sidebratt terreng 

med større skjæringer og fyllinger. En firefeltsveg og dobbeltsporet jernbane vil ha dimensjon og 

kurvatur som er lite tilpasset terrenget og vil bli mer dominerende gjennom det småskala  landskapet 

langs traseen  Utvidelse av jernbanen vil medføre nye fyllinger i Mjøsa og Vorma.  Tilrettelegging for 

ny strandsone og vegetasjonsbelte på utsiden av jernbanefyllingen vil kunne dempe den visuelle 

virkningen av nytt dobbeltspor langs Mjøsa. Tunnelalternativ vil medføre terrenginngrep bare ved 

tunnelpåslagene. Disse kommer hovedsakelig i områder som i dag ikke har veganlegg.  

Tunnelalternativene vil ha positiv virkning på landskapsbildet hvis skjæringer og fyllinger langs 

dagens veg- og banetrase blir gjenfylt/utflatet og revegetert så de naturlig tilpasses omkringliggende 

områder. 

 

Den brede vegbanen med utstyr som midtdeler og rekkverk samt støyskjerming på deler av 

strekningen vil dominere den visuelle opplevelsen mer enn en smalere veg, dette vil virke negativt inn 

på reiseopplevelsen.  Tynning av vegetasjonen mot Mjøsa vil kunne bedre utsynet mot vannet. 

Reiseopplevelsen fra jernbanen vil bli som dag der den ikke ligger i tunnel. 

6.2.1 Strekning A, Eidsvoll stasjon - Minnesund  

Samlet verdivurdering av landskapet  

Landskapet langs Vorma er helhetlig med klar kontrast til Mjøsa lenger nord. Det er lite variasjon på 

strekningen uten helt spesielle eller særpregede landskapselementer.  Elvelandskapet har allerede 

tekniske inngrep med jernbanen i elveskråningen frem til Dytterud og flere kraftlinjer over sundet 

mellom Lynes og Toftnes.  

 

Bjørknes/Kråkvål fremstår som et helhetlig jordbrukslandskap i et avgrenset landskapsrom.  

Jernbanetraseen ligger dypt i terrenget og er lite eksponert. De mange kraftledningene er dominerende 

i området og reduserer de visuelle kvalitetene i landskapet. 

 

Minnesund er et viktig knutepunkt med et åpent og variert landskap som kan sees fra store områder. 

Møte mellom Mjøsa og Vorma gir et spesielt visuelt inntrykk. Kryssing av sundet med tre bruer er 

identitetskapende for stedet, og variasjoner i konstruksjonene gir elementene en spesiell 

opplevelsesverdi.   
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Landskapsområde med middels verdi, vurderes til å være representativt for landskap i regionen med 

noe høyere verdi for Minnesund. 

 

Reiseopplevelsen 

Fra Eidsvoll til Minnesund er det fint utsyn til elvelandskapet fra jernbanen, men det er lite variasjon 

på strekningen.  Minnesund er strekningens høydepunkt med panoramautsikt mot stedet samt mot 

Mjøsa og Vorma når man krysser sundet. 

 

Samlet vurdering av konsekvenser for landskapet, strekning A:  

 

Område Verdi Alt A1  

L1 Vorma Middels – –  

L2 Bjørknes/Kråkvål Middels – / – –  

L3 Minnesund Middels til stor – – – 

Reiseopplevelse hele strekningen Meget god 0/+* 

Samlet vurdering   – – / – – – 

* forutsetter ikke tette støyskjermer 

 

Alternativ A1: Middels til stor negativ konsekvens (--/---).  

Jernbanen vil ligge på eksponerte fyllinger langs Vorma. Ved Bjørknes/Kråkvål vil banen ligge i 

skjæring, og være lite eksponert mot omgivelsene. Alternativet vil bli en ny kryssing over bukta ved 

Minnesund, på tvers av eksisterende samferdselslinjer som ligger over sundet der elven er smalest. 

Høy og markert fylling på østsiden av sundet og skjæring inn i terrenget i sør vil bli dominerende i 

strandsonen. 

Konsekvensene ved Minnesund vil være avhengig av brukonstruksjon og utforming av landkar og 

arealet under eksisterende bruer. 

 

Reiseopplevelsen 
Lengre brukryssing ved Minnesund gir en lenger sekvens med større variasjon.  Resten av strekningen 

forblir uendret forutsatt at det ikke blir tette støyskjermer langs veg eller bane. 

6.2.2 Strekning B, Minnesund – Korslund nord 

Samlet verdivurdering av landskapet  

Støjordet har naturlig strandsone med svaberg og små viker med hytter på begge sider av jernbanen. 

Stedet er helhetlig ut mot vannet, men både E6 og jernbanen skjærer gjennom terrenget og bryter 

sammenhengen i området. Stedet Ørbekk har et småskala kulturlandskap som hovedsakelig ligger på 

oversiden av E6 og strekker seg oppover i lia. Det er flott utsyn mot Mjøsa fra høyereliggende 

områder. Ved Korslund er strandsonen lite berørt av inngrep og vegen godt skjermet med liten visuell 

kontakt til bebyggelsen.  

 

Område med middels verdi for landskapsbilde, med vanlig gode visuelle kvaliteter som er typiske for 

landskapet i regionen. 

 

Reiseopplevelsen 

Strekningen langs vegene er preget av skog med noe variasjon for reiseopplevelsen gjennom Ørbekk 

og Korslund med spredt bebyggelse og halvåpen vegetasjon. Jernbanen, vekselvis på fylling og i 

skjæring, gir varierende utsyn mot Mjøsa. 
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Samlet vurdering av konsekvenser for landskapet, strekning B:  

 

Område Verdi Alt B1 B1a B1b 

L4 Langset Middels til liten  –  –  –  

L5 Støjordet - Ørbekk Middels – – ++ –  

L6 Molykkja Middels til liten –  + –  

L7 Korslund  Middels – –  ++ – –  

L8 Korslund nord Middels til liten – / – –  – – – / – –  

Reiseopplevelse hele 

strekningen 

God 0 – –  – 

 

Samlet vurdering   – –  + – – 

 

Alternativ B1: Middels negativ konsekvens (--). 

Jernbanen vil ligge på markerte og eksponerte fyllinger i Mjøsa ved Langset, Ørbekk og Korslund 

nord. På resten av strekningen vil den hovedsakelig ligge i skjæring, og være lite eksponert sett fra 

Mjøsa, men skjære seg gjennom småskala hytteområder på Støjordet. En utvidelse av E6 vil medføre 

terrenginngrep med markerte skjæringer og fyllinger på store deler av strekningen. Firefelts veg, 

lokalveg og dobbeltsporet jernbane gjennom Ørbekk og Korslund vil medføre arealbeslag til nye 

infrastrukturanlegg og riving av hus, og dette vil endre stedets karakter i denne sonen.  

 

Alternativ B1a: Liten positiv konsekvens (+). 

Jernbanen vil ligge på markerte og eksponerte fyllinger i Mjøsa ved Langset og ved Framnes. På 

strekningen fra nord for Langset frem til Framnes vil veg og bane ligge i en ca 3,5 km lang tunnel.  

Jernbaneanlegget kan bygges ned og traseen kan tilbakeføres som en del av landskapet. Dagens E6 

kan bygges ned og benyttes som lokalveg.  Vegtraseen kan få en dimensjon som er mer tilpasset 

skalaen i landskapet. 

 

Alternativ B1b: Middels negativ konsekvens (--). 

E6 og jernbane vil ligge i tunnel fra Langset og Støjordet frem til Ørbekk. Dagens jernbanetrasé kan 

på denne strekningen nedlegges og installasjoner fjernes, og E6 kan nedbygges noe og delvis bli 

benyttet som lokalveg. Tunnelpåslag med lokalveg over, samt veg og baneanlegg, vil bli visuelt 

dominerende. 

 

På resten av strekningen vil B1b bli lik B1 med jernbanen på markerte og eksponerte fyllinger i Mjøsa 

ved Langset, Ørbekk og Korslund nord. E6 vil medføre terrenginngrep med mer markerte skjæringer. 

Nye infrastrukturanlegg vil ha en dimensjon lite tilpasset skalaen i landskapet. Stedenes karakter i 

denne sonen vil bli endret. 

 

Reiseopplevelsen 

Alternativ B1 vil følge dagens trasé for E6 på det meste av strekningen og jernbanen på fylling som gir 

godt utsyn mot Mjøsa. 

Alternativ B1a vil ligge i tunnel på store deler av strekningen.  Reiseopplevelsen vil bli redusert. 

Alternativ B1b vil gå i tunneler som kommer tett, og sekvensene med dagslys og utsyn blir kortere. 

Strekningen er oppbrutt, noe som gir en negativ virkning på reiseopplevelsen. 
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6.2.3 Strekning C, Korslund nord - Skrårud 

Samlet verdivurdering av landskapet  

Område med spesielle visuelle kvaliteter på strekningen er Morskogen med kulturlandskapet rundt 

Ulvin. Bygningsmiljøene ved Ulvin og Skrårud inngår i registeret over nasjonalt viktige 

kulturlandskap.  (Akershus fylkeskommune 2001) 

 

Området er variert med veksling mellom naturmiljø og kulturlandskap med rikt kulturhistorisk innhold 

som gir særpreg. Det er naturlig strandsone på det meste av strekningen og flott utsikt over Mjøsa.  E6 

har brutt sammenhengen i det opprinnelige jordbrukslandskapet, men høydeforskjellene i terrenget og 

vegetasjonen gjør at vegen ikke er visuelt dominerende sett fra bebyggelsen og Mjøsa.   

 

Sør for Morskogen ved Brøhaug – Hellum er området mer sammensatt med spredt bebyggelse i 

skogsområder mellom bane og veg. E6 ligger langt fra Mjøsa, skjermet av vegetasjon, og eksponerer 

seg lite. Helheten i jordbrukslandskapet ved Brøhaug er allerede brutt med E6 og jernbane på fyllinger 

som danner horisontale skiller i det opprinnelige terrenget.  

Reiseopplevelsen 

E6 ligger tungt i terrenget med vegetasjon på begge sider som reduserer utsynet mot Mjøsa. Noe mer 

åpent ved Brøhaug og forbi Ulvin.  Utsyn mot Mjøsa fra jernbanen er noe redusert på grunn av 

vegetasjon på utsiden av sporet. 

 

Samlet vurdering av konsekvenser for landskapet, strekning C:  

 

Område Verdi Alt. C1 Alt. C2c 

L9 Brøhaug Middels – –  – – 

L10 Hellum – Morskogen st. Middels – + 

L11 Morskogen med Ulvin Middels til stor – – ++ 

L12 Fra Ulvin til Skrårudstua Middels  – – – – 

Reiseopplevelse hele strekningen God – – – – –  

Samlet vurdering   – – + 

 
Alternativ C1: Middels negative konsekvenser (- -). 

Ved Brøhaug og nord for Ulvin vil E6 og jernbanen med sin stive kurvatur og fyllinger i Mjøsa være 

dårlig tilpasset omgivelsene og landskapets form.  På resten av strekningen ligger jernbanen i en lang 

tunnel som frigir areal i strandsonen som kan tilbakeføres som en naturlig del av landskapet.  

 

Langs vegkorridoren vil utvidelse og terrenginngrep med skjæringer og høye fyllinger bli mer 

dominerende og mindre tilpasset omgivelsene enn dagens trasé. Vegens skala vil forsterke 

oppdelingen av kulturlandskapet ved Ulvin.  På store deler av strekningen ligger vegen skjermet i 

skogsområde og vil ikke eksponere seg mye mot bebyggelsen eller Mjøsa.  

 

Miljølokk over E6 ved Ulvin vil gli bedre inn i landskapet enn dagens skrå bruer. 

 

Alternativ C2c: Liten positiv konsekvens (+). 

Jernbane og E6 går i lange tunneler fra Hellum til nord for Ulvin og vil gi mulighet for å bygge ned 

eksisterende infrastrukturanlegg slik at de får en dimensjon som er mer tilpasset omgivelsene. 

Gjenfylling av dagens trasé for E6 vil kunne gjenskape en bedre sammenheng i kulturlandskapet.  
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Ved Brøhaug og nord for Ulvin vil E6 og jernbanen med sin stive kurvatur og fyllinger i Mjøsa være 

dårlig tilpasset omgivelsene og landskapets form. 

 

Reiseopplevelsen 

Jernbanen vil ligge i tunnel i begge alternativene med redusert utsyn som er negativt for 

reiseopplevelsen på strekningen. Alternativ C1 vil ha lengst dagsone for E6 og kunne gi utsyn som gir 

variasjon i reiseopplevelsen. 

6.2.4 Strekning D, Skrårud – Strandlykkja stasjon 

Samlet verdivurdering av landskapet  

Skrårud er helhetlig og særpreget med den jevne buede formen som ligger markert ut mot Mjøsa med 

et sammenhengende jorde ut mot vannet, som gjør stedet lett gjenkjennelig sett fra Mjøsa. 

Et område med helhetlig kulturlandskap med rikt kulturhistorisk innhold*.  Jernbanen ligger lavt i 

terrenget, følger linjene i landskapet og er lite dominerende sett fra gården i dag. Vegetasjon i 

strandsonen skjermer for eksponering av jernbanen mot vannet. 

 

Mellom Skrårud og Mostue Nedre er landskapet er dominert av terrenginngrep og infrastrukturanlegg 

som deler opp området.  Helheten i landskapet er brutt. Vegetasjonen og terrenget skjermer mye for 

eksponering mot Mjøsa.  

 

Strandlykkja er et variert område med veksling mellom skog og kulturlandskap og flott utsikt over 

Mjøsa. Det meste av stedet ligger på oversiden av E6 og danner her et helhetlig jordbrukslandskap.  

E6 og jernbanen reduserer sammenhengen i området ned til vannet og jernbanen er dominerende i 

strandsonen.  

 

Reiseopplevelse: Utsyn fra veg og bane og variasjoner i landskapet gir, meget god reiseopplevelse. 

 
 

Samlet vurdering av konsekvenser for landskapet, strekning D: - Eidsvoll  

Område Verdi Alt D1 Alt D2 

L13 Skrårud Middels til stor   – –  –  

Reiseopplevelse Meget god 0 – –  

Samlet vurdering   – –  –  

 

Samlet vurdering av konsekvenser for landskapet, strekning D: - Stange 

Område Verdi Alt D1 Alt D2 

L14 Skrårud - Mostua Middels til liten – – + 

L15 Strandlykkja Middels – –   ++ 

Reiseopplevelse Meget god –  – – –   

Samlet vurdering   – –  + 

 

Alternativ D1: Middels negativ konsekvens (--). 

Forbi Skrårud vil jernbanen ligge på fylling i Mjøsa og eksisterende terreng og vegetasjon i 

strandsonen vil bli ødelagt.  

 

E6 vil ligge som en utvidelse av eksisterende veg. Vegkorridoren vil bli bredere og skjæringer og 

fyllinger høyere.  Tiltaket vil forsterke inngrepet i terrenget og oppdelingen i landskapet. 

 

Forbi Strandlykkja vil jernbanen ligge dypt i terrenget og ikke eksponere seg mye mot omgivelsene. 
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Et nytt planskilt kryss ved Mostue nedre vil være lite tilpasset landskapets form og skala.  Barriere og 

oppdeling av landskapet vil forsterkes og veganlegget vil bli dominerende. 

 

Reiseopplevelse: Utsyn fra veg og bane mot Mjøsa gir meget god reiseopplevelse med flott utsikt 

på hele strekningen.  
 

Alternativ D2: Liten positiv konsekvens Stange (+), Eidsvoll (-) 

Jernbanen vil gå inn i tunnel ved Skrårudstua. Tunnelpåslaget vil være dominerende i 

kulturlandskapet.  Jernbanen vil fortsette i tunnel på hele strekningen frem til nord for Strandlykkja. 

Vegetasjonen i strandsonen blir bevart og det blir mulighet for å tilbakeføre sammenhengen i 

landskapet ned mot vannet. 

 

Vegkorridoren vil bli bredere og skjæringene høyere forbi Skrårud, men terreng og vegetasjon vil 

skjerme for eksponering mot omgivelsene. Videre nordover vil E6 gå i tunnel, og dagens vegtrasé kan 

bygges ned.  

Reiseopplevelse: Veg og bane i tunnel gir dårlig reiseopplevelse. 
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6.3 Naturmiljø 
Metode 

Kartleggingen bygger på håndbøker fra Direktoratet for naturforvaltning om kartlegging av naturtyper, 

vilt og ferskvann; hhv DN-håndbok 11-1996, 13-1999 og 15-2001. Kartleggingen fokuserer på 

registreringer av spesielt viktige områder for biologisk mangfold, og erfaringsmessig utgjør slike 

arealer en totalt sett relativt liten del av det totale naturlandskapet (<10 % av landskapet). Utredningen 

må ses i lys av dette. Verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering er basert på Håndbok 140 [Litt. 7].  

 

Spesielle verdier i planområdet 

Totalt 40 lokaliteter er kartlagt som spesielt viktige for naturmiljø i influens- og planområdet (se 

oppsummeringstabell i dette kapitelet). Av disse er 10 klassifisert som lokaliteter av høyeste 

verdiklasse (A).  

 

Nr Lokalitet Kommune Kategori Verdi
1
 Verdi KU

2
  

3 Vorma, Eidsvoll-Kråkvål Eidsvoll Viltlokalitet A Stor  
4 Vorma ved Minnesund Eidsvoll Viltlokalitet A Stor  
26 Kommersrud-Smestad Eidsvoll Viltlokalitet B Middels  
67 Julsruddalen Eidsvoll Viltlokalitet A Stor  
26 Bunes Eidsvoll Naturtypelokalitet B Middels  
127 Kråkvål 1 Eidsvoll Naturtypelokalitet B Middels  
128 Kråkvål 2 Eidsvoll Naturtypelokalitet B Middels  
125 Lynesevja Eidsvoll Naturtypelokalitet B Middels  
126 Lynesdalen V Eidsvoll Naturtypelokalitet C Middels  
174 Fremminøya Eidsvoll Viltlokalitet B Middels  
28 Dytterud Ø Eidsvoll Naturtypelokalitet C Middels  
120 Sør for Dorr 1 Eidsvoll Naturtypelokalitet A Stor  
121 Sør for Dorr 2 Eidsvoll Naturtypelokalitet B Middels  
109 Ørbekk SV Eidsvoll Naturtypelokalitet C Middels  
113 Ørbekk V Eidsvoll Naturtypelokalitet C Middels  
103 Ulvin NV Eidsvoll Naturtypelokalitet C Middels  
104 Ulvin 2 Eidsvoll Naturtypelokalitet C Middels  
105 Ulvin V Eidsvoll Naturtypelokalitet C Middels  
106 Ulvin S Eidsvoll Naturtypelokalitet C Middels  
107 Ulvin søndre Eidsvoll Naturtypelokalitet C Middels  
108 Vest for Ulvin søndre Eidsvoll Naturtypelokalitet C Middels  
173 Skrårudstranda Eidsvoll, 

Stange 

Naturtypelokalitet B Middels  

148 Budalen Eidsvoll, 

Stange 

Viltlokalitet A Stor  

1 Verdisetting i hht DNs håndbøker 

2 Verdisetting i hht metode for konsekvensanalyser, Statens vegvesen, hb 140. 
 

Kort oppsummert er Vorma et svært viktig område for vannfugl, spesielt som raste- og 

overvintringsområde. Av viktige naturtyper langs Vorma opptrer mudderbanker og gråor-heggeskoger 

med blant annet forekomster av sjeldne og rødlistede plantearter. Lokaliteten Dorr peker seg spesielt 

ut. To store ravinedaler går også ut i Vorma, Kommersrud og Julsruddalsevja, med viktige vilt- og 

biologisk mangfold verdier.  

 

Langs Mjøsa er landskapet preget av et småskala kulturlandskap med variert natur i grendene/bebygde 

områder og bar- og blandingsskog på strekningene mellom. Rik berggrunn kombinert med gunstig 

lokalklima gir flere lokaliteter med rik flora (både karplanter og lav på strandberg) og på hele 

strekningen forekommer forekomster av edle løvtrær, spesielt i kulturlandskapet. Spesielt mange 
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verdifulle naturtypelokaliteter av kulturlandskap og skog er registrert i og ved kulturlandskapet ved 

Ulvin og Strandlykkja.  

6.3.1 Strekning A, Eidsvoll st – Minnesund  

Spesielle naturverdier 

 Vorma er et svært viktig viltområde. Svært viktig raste- og næringsområde for trekkende vannfugl, 

spesielt overvintrende vannfugl. Området er nasjonalt viktig for rødlistearten sangsvane og er et 

gammelt fuglefredningsområde.   

 Bukter, evjer, viker med mudderbanker langs Vorma med spesielle biologisk mangfoldverdier; 

lokaliteten Bunes ligger tett ved dagens jernbane.  

 Våtmarksområdet Dorr med mudderbanker og viersumpskog på nordsiden av Vorma ved kryssing 

Minnesund.  

 Ravinelandskapet med Kommersrud og Julsruddalen som hhv. viktig og svært viktig viltområde. 

Øvrig biologisk mangfold lite undersøkt i disse ravinedalene.  

 

Konsekvenser av tiltaket, strekning A: 

 

Område Verdi Alt A1   

3-4: Vorma inkl. Minnesund Stor ---   

26: Kommersrud Middels -   

67: Julsruddalen Stor --   

26: Bunes Middels -/--   

120-121: Dorr Stor --   

Øvrig natur Middels --   

Samlet vurdering   ---   

 

Alternativ A1 har stor negativ konsekvens for naturmiljø. Utfyllinger i Vormas mudderbanker og 

gruntvannsområder på Vormas vestside, spesielt ved utløpet av Julsruddalsevja er spesielt negativt. 

Mindre inngrep ved Bunes og Dorr og i nordskråningen av breelvterrassen ved Bjørknes er også 

negativt. Anleggsfasen er spesielt kritisk for overvintrende vannfugl, spesielt ved nærføring på 

Vormas vestside, ved Julsruddalsevjas utløp og ved brubygging over Minnesund.    
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6.3.2 Strekning B, Minnesund – Korslund N  

Spesielle naturkvaliteter 

 

 Kulturlandskapet ved Ørbekk; flere naturtypelokaliteter berørt av E6, men i mindre grad enn for 

eksempel ved Ulvin.  

 Kulturlandskap ved Dalsrud/Korslund; ikke registrert spesielt viktige lokaliteter for biologisk 

mangfold her.  

 

Konsekvenser av tiltaket, strekning B: 

 

Område Verdi Alt B1 Alt B1a Alt B1b 

109, 113: Ørbekk Middels -/-- 0 - 

Øvrig natur Liten -/-- - - 

Samlet vurdering   -/-- 0/- - 

 

Alternativ B1 gir liten til middels negative konsekvenser på grunn av inngrep i verdifulle naturtyper 

ved Ørbekk og øvrige inngrep i små-skala kulturlandskap ved Ørbekk og Dalsrud/Korslund.  

 

Alternativ B1a gir ubetydelig til liten negativ konsekvens på grunn av inngrep i løsmasseavsetningene 

ved Langset, inngrep i fattig barskog vest for Korslund og noe utfylling i Mjøsa. Dette er som for de 

andre alternativene. Det er ingen inngrep i verdifulle naturtypelokaliteter ved Ørbekk og 

kulturlandskapet ved Dalsrud/Korslund pga lang tunnel.  

  

Alternativ B1b gir liten negativ konsekvens på grunn av mindre inngrep i verdifulle naturtyper og 

små-skala kulturlandskap ved Ørbekk og Dalsrud/Korslund på grunn av tunnel for veg og bane ved 

Ørbekk. 

6.3.3 Strekning C, Korslund N - Skrårud 

Spesielle naturkvaliteter 

 

 Kulturlandskapet ved Ulvin; variert kulturlandskap og flere naturtypelokaliteter.  

 

Konsekvenser av tiltaket, strekning C:  

 

Område Verdi Alt C1 Alt C2c  

103-104, 106-108: Ulvin (samlet) Stor  --- 0  

Øvrig natur Liten  -- -  

Samlet vurdering   --/--- -  

 

Alternativ C1 har middels til stor negativ konsekvens på grunn av store arealinngrep i naturtypene i 

kulturlandskapet ved Ulvin. Ulvin-området har en konsentrasjon av viktige naturtyper. Det er også noe 

arealinngrep i det noe mindre biologisk verdifulle området ved Brøhaug – Morskogen.  

 

Alternativ C2c har liten negativ konsekvens på grunn av små arealbeslag av natur på grunn av lang 

tunnel under kulturlandskapet ved Ulvin. Alle naturtypelokaliteter ved Ulvin unngår inngrep ved dette 

alternativet. Noe mer triviell natur beslaglegges ved Brøhaug som gir liten negativ konsekvens.  
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6.3.4 Strekning D, Skrårud - Strandlykkja stasjon 

 

Eidsvoll 

Spesielle naturkvaliteter 

 

 Budalen med Budalsbekken og Skrårudstranda. Disse lokalitetene ligger i begge kommuner, men 

presenteres under Eidsvoll kommune.  

 

Konsekvenser av tiltaket: 

 

Område Verdi Alt D1 Alt D2  

148: Budalen Stor -- --  

173: Skrårudstranda Middels --/--- 0  

Øvrig natur Middels -- -  

Samlet vurdering   --/--- -  

 

Alternativ D1 har middels til stor negativ konsekvens på grunn av arealbeslag i verdiklassifiserte 

naturtypelokaliteter, da strandskogen ved Skrårudstranda i sin helhet vil bli beslaglagt av jernbane. D1 

veg vil føre til inngrep i naturtypelokaliteten Budalen ved krysning av bru.  

 

Alternativ D2 har liten negativ konsekvens på grunn av relativt små arealbeslag av verdiklassifisert 

natur.  

 

Stange 

Spesielle naturkvaliteter 

 

 Viktige naturtypelokaliteter i kulturlandskapet ved Strandlykkja; Mostue nedre, Strandlykkja og 

Strandløkken (rik edelløvskog og hagemark).  

 

Konsekvenser av tiltaket, strekning D: Stange kommune  

 

Område Verdi Alt D1 Alt D2  

2006: Mostue nedre Middels --/--- 0  

1071: Strandlykkja Stor --/--- 0  

2002: Strandløkken Middels --/--- 0  

Øvrig natur Middels --/--- -  

Samlet vurdering   --/--- -  

 

Alternativ D1 har middels til stor negativ konsekvens på grunn av store arealbeslag i verdiklassifiserte 

naturtypelokaliteter i kulturlandskapet ved Strandlykkja som følge av veg, bane, kryss og fyllinger.  

Alternativ D2 har liten negativ konsekvens på grunn av små arealbeslag av natur på grunn av lange 

tunneler både for veg og bane under kulturlandskapet ved Strandlykkja.  
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6.4 Nærmiljø og friluftsliv 
Metode 

Analysen er gjennomført i hht planprogrammet, og metodikken i Håndbok 140 er fulgt. Direktoratet 

for naturforvaltnings håndbok om ”Friluftsliv i konsekvensutredninger” er også lagt til grunn for 

vurderingene.   

 

Planområdet inndeles i delområder med forholdsvis lik karakter og funksjon. Verdi, tiltakets omfang 

og konsekvenser vurderes for hvert delområde og for strekningen.  

 

Registreringene er gjort på bakgrunn av tidligere konsekvensutredning, befaring av strekningen, kart-

materiale, flyfoto, høringsuttalelser og samtaler med kommunene, velforeninger, skoler og 

campingplasser.  

 

Samlet karakteristikk av planområdet 

Strekningen fra Minnesund til Tangen preges av skogsområder, særlig i de bratte partiene mot Mjøsa, 

og jordbruksområder i mindre daldrag som kommer ned mot sjøen. Fra åssidene er det vakker utsikt 

over Mjøsa. De bratte åssidene som ligger innenfor influensområdet er lite tilgjengelige og egnet for 

friluftsliv og ferdsel. Det er ikke registrert friluftsliv knyttet til de bratte skogsområdene bortsett fra 

ved Hestnes der Pilgrimsleden kommer ned fra åsen. Skogsområdene på toppen av skråningen og 

østover, faller utenfor planens influensområde.  

 

Strandsonen er preget av regulering av vannstanden i Mjøsa i vinterhalvåret, og det er generelt dårlig 

tilgjengelighet til strandarealene også pga. jernbanen. Mjøsa har stor verdi for friluftslivet, men 

strandsonen har varierende verdi. Ved Minnesund, Ørbekk, Espa og ”Skjæra” på Tangenhalvøya er det 

friluftsområder i strandsonen med høy verdi. På stekninger der jernbanen går på fylling i sjøen eller 

der landarealet mellom banen og Mjøsa er svært smal, er verdien liten.  

 

Langset og Tangen er tettsteder med større befolkningskonsentrasjoner og et variert servicetilbud. 

Ellers er stedene langs Mjøsa forholdsvis små med spredt bolig- og fritidsbebyggelse og enkelte 

servicetilbud, for eksempel på Espa.   

 

Samlet vurdering av konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv 

Konsekvensene knytter seg først og fremst til strandsonen. Jernbanen er i dag er barriere som hindrer 

kontakt med Mjøsa og strandsonen på lange strekninger. Det er i dag forbudt å krysse jernbanen slik at 

dobbeltsporet ikke i lovlig forstand vil forsterke barrieren selv om det kan oppleves slik. Det vil 

bygges underganger som forbedrer tilgjengeligheten i flere områder. Der jernbanen legges i tunnel vil 

en barriere reduseres, og det vil bli mulig å bygge om traseen til gang- og sykkelveg. Nytt spor vil 

også medføre at enkelte boliger og fritidsboliger får togtrafikken nærmere innpå seg, og enkelte 

bygninger må rives. 

 

Ny E6 vil medføre endring i støyforholdene på flere strekninger, både i bolig- og friluftsområder. Ved 

tunnelstrekninger vil det bli en klar forbedring i støyforholdene og areal frigjøres til annet formål. For 

nærmiljø og friluftsliv vurderes den funksjonelle barrieren av to eller fire felts veg som den samme. 

Det er i dag forbudt å ferdes på E6 for gående og syklende, bortsett fra på strekningen mellom 

Langset-krysset og Gunhildskleiva. På denne strekningen vil det bli bygget ny lokalvei, noe som 

vurderes som positivt. Ny E6 vil også medføre at flere boliger og fritidsboliger får vegen nærmere 

innpå seg, og enkelte bygninger må rives. 

6.4.1 Strekning A, Eidsvoll stasjon – Minnesund 

Beskrivelse og verdivurdering  

Viktige friluftsverdier er knyttet til fritidsbåter på Vorma og til utløpet av Julsrudåa hvor det er 

fiskeplass og båtplass. Ved Minnesund er det under bruene et mye benyttet frilufts- og 
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rekreasjonsområde på begge sider av ”Minnesundet”, særlig på østsiden hvor det også ligger 

campingplass.   

 

Samlet konsekvensvurdering: 

 

Område Verdi A1 

Vorma Middels - 

Minnesund Middels/stor -- 

Samlet vurdering   -- 

 

Utslagsgivende for konsekvensvurderingen er tap av frilufts- og rekreasjonsområde i strandsonen ved 

Minnesund. Langs Vorma vil ikke tiltaket påvirke de få friluftsaktivitetene som finner sted i 

strandsonen.   

6.4.2 Strekning B, Minnesund – Korslund nord 

Beskrivelse og verdivurdering 

På Langset ligger større boligområder og tettstedet har viktige nærmiljøfunksjoner som skole, 

barnehage, kapell, butikk, kafé, idrettsplass og turstier i Langsetåsen og til Ninabben. Ved Ørbekk 

ligger flere hytter, og viktige friluftsverdier er knyttet til den offentlig badeplassen på odden i Mjøsa. 

Strekninger er for øvrig bratt og lite egnet til friluftsliv, bortsett fra ved Korslund hvor det er enkelte 

fritidsboliger med privat brygge.  

 

Samlet konsekvensvurdering 

 

Område Verdi B1 B1a B1b 

Langset  Stor + + + 

Ørbekk Stor --- +++ + 

Korslund Middels/Liten - ++ - 

Strandsonen Langset-Korslund Liten 0 0 0 

Samlet vurdering   -/-- ++ + 

 

Utslagsgivende for konsekvensvurderingen:  

B1. Alternativet vil ikke endre dagens situasjon ved Langset. I Ørbekk vil alternativet gi negativ 

konsekvens for friluftsområdet i strandsonen ved at jernbanen legges delvis på fylling i Mjøsa. Ved 

Korslund vil jernbanetraseen medføre en kraftig fylling i bukta i nord. På strekningen for øvrig er det 

få friluftaktiviteter som finner sted og som vil bli påvirket av tiltaket.  

 

B1a. Alternativet vil gi mulighet for en trygg kryssløsning for myke trafikkanter i nytt kryss ved 

Langset. Gjennom Ørbekk og Korslund vil lang tunnelstrekning for både jernbane og veg redusere 

barrierene gjennom stedene betraktelig, frigjøre strandsonen mot Mjøsa og frigjøre areal for utvikling 

av stedene.  

 

B1b. Alternativet vil gi mulighet for en trygg kryssløsning for myke trafikkanter i nytt kryss ved 

Langset. Gjennom Ørbekk vil en kort tunnelstrekning for både jernbane og veg redusere barrierene 

gjennom stedet og mot Mjøsa, samt frigjøre areal for utvikling av stedet. Gjennom Korslund; som for 

B1. 

 

Som hytteområder vil både Ørbekk og Korslund bli redusert ved alternativene B1 og B1b. På Ørbekk 

må om lag halvparten av fritidsboligene må innløses, mens 1/3 av fritidsboligene ved Korslund 
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sannsynligvis må innløses. Antall boliger blir av samme grunn redusert med om lag 15 %. Selv om de 

gjenværende boligene og fritidsboligene til dels får bedre miljøforhold pga støytiltak, vil endringer i 

naboforhold sannsynligvis påvirke det sosiale miljøet i disse grendene.  

6.4.3 Strekning C, Korslund nord – Skrårud 

Beskrivelse og verdivurdering 

Ved Morskogen ligger spredt fritids- og boligbebyggelse. I en liten bukt i strandsonen er det 

småbåtbrygge og tilrettelagt for opphold. Strandsonen er forøvrig bratt og lite tilgjengelig, og det er 

ikke registrert friluftsaktiviteter. 

 

Samlet konsekvensvurdering: 

 

Område Verdi C1 C2c 

Morskogen Middels/stor ++ +++ 

Strandsonen Korslund nord - Skrårud Liten 0 0 

Samlet vurdering   + ++ 

 

Utslagsgivende for konsekvensvurderingen: 

Både C1 og C2c går i tunnel forbi stranda på Morskogen, og areal i strandsonen frigjøres samtidig 

som er barriere blir borte. C1 vil i begrenset grad påvirke etablerte nærmiljø og friluftslivsfunksjoner. 

6.4.4 Strekning D, Skrårud – Strandlykkja stasjon 

Beskrivelse og verdivurdering 

Nærmiljøverdier er knyttet til det lille stedet Strandlykkja med en viss tilgjengelighet til deler av 

strandsonen. Her er fritidsboliger, boliger og gårdsbruk samt kapell og ballbane. Strandsonen er for 

øvrig bratt og utilgjengelig og det er ikke registrert friluftsaktiviteter.   

 

Samlet konsekvensvurdering: 

 

Eidsvoll 

Område Verdi D1 D2 

Strandsonen mellom Skrårud – Strandlykkja  Liten/middels - + 

Samlet vurdering   - + 

 

Stange 

Område Verdi D1 D2 

Strandlykkja Middels -- ++/+++ 

Strandsonen mellom Skrårud – Strandlykkja  Liten/middels - +/++ 

Samlet vurdering   -/-- ++ 

 

Utslagsgivende for konsekvensvurderingen: 

D1 vil forsterke jernbanen som barrierene gjennom Strandlykkja og på hele strekningen for øvrig. På 

E6 vil det bygges et omfattende kryss som gir muligheter for trygg kryssing av vegen.  

 

I D2 går både E6 og jernbanen i tunnel forbi Strandlykkja og areal i strandsonen frigjøres samtidig 

som er barriere blir borte. Jernbanen vil gå i tunnel på hele strekningen og frigjøre strandsonen. 
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6.5 Kulturmiljø 
Formålet med utredningen er å kartlegge konsekvenser for temaet kulturminner og kulturmiljø ved en 

utvidelse av dagens E6 til 4 felt mellom Minnesund og Skaberud, og nytt dobbeltspor for Dovrebanen 

mellom Eidsvoll stasjon og Sørli (tømmerterminalen). Med bakgrunn i utredningsprogrammet 

omfatter temaet følgende undersøkelseskategorier innenfor planområdet: 

 

 Automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn 1537) 

 Nyere tids kulturminner 

 Kulturmiljøer 

 

Konsekvensanalysen er utført etter metode angitt i Vegvesenets Håndbok–140 (Statens Vegvesen 

2006), samt etter gjeldende metoder og retningslinjer angitt ved Miljøverndepartementet og 

Riksantikvaren (Miljøverndepartementet 1990,1998; Riksantikvaren 1993,1995). Med bakgrunn i 

dette metodegrunnlaget dokumenterer konsekvensanalysen graden av konflikt ved gjennomføringen 

av tiltaket, vurdert opp mot kulturminne- og kulturmiljøverdier på de berørte strekningene. Det er 

påpekt mulige avbøtende tiltak, samtidig som det blir påpekt eventuelle behov for videre 

undersøkelser som er relevant for oppfyllelse av undersøkelsesplikten nedfelt i kulturminneloven.  

6.5.1 Strekning A, Eidsvoll st – Minnesund  

Langs strekningen forekommer ett viktig kulturmiljø – Minnesund – som inneholder regionalt og 

nasjonalt verdifulle kulturminner og er gitt stor verdi. 
 

Strekning A, Eidsvoll st. – Minnesund 

(Jernbane) 

Verdi Alternativ A1 

Eidsvoll stasjon  Ikke tatt med, da alternativet 

begynner nord for stasjonen 

Kulturlandskap langs Vormas vestside Middels - 

Minnesund Stor - - - 

Samlet vurdering   - - - 

 

Alternativ A1 (jernbane) vil i kulturmiljøet ødelegge bolighuset Strandheim ved Dorr, fra slutten av 

1800-tallet. Innløpet og retningen på den nye jernbanebroen er negativt, da den følger et helt nytt løp 

enn eksisterende broer. Det vil bli en markant visuell barriere mellom den nye og de gamle broene. 

Innløpet til jernbanebroen går like ved eksisterende brofeste, og kan føre til at dette blir ødelagt. Den 

gamle jernbanebroen er en av våre viktigste nasjonale industriminner.  

E6-alternativet kommer ikke i konflikt med verdifulle kulturminner eller bygninger.  

Samlet gis tiltaket stor negativ konsekvens. Det utslagsgivende i vurderingen er jernbanealternativet. 

 

Det er vanskelig å komme med forslag til avbøtende tiltak ved Minnesund. Men det er ønskelig at 

etableringen av ny jernbanebro får en landskapstilpassning og form som harmonerer godt med dagens 

broer, slik at de historiske og estetiske linjene i landskapet blir bevart på en god måte.  
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6.5.2 Strekning B, Minnesund – Korslund N 

Langs strekningen forekommer to kulturmiljøer med varierende grad av historiske elementer som er 

gitt middels og liten verdi. 

 

Strekning B, Minnesund – Korslund nord 

(E6/Jernbane) 

Verdi B1 B1a B1b 

Ørbekk Middels - - - - 

Korslund Liten - 0 - 

Samlet vurdering   - - 0/- - 

 

Alternativ B1: Jernbanealternativet vil gå gjennom kulturmiljøet Ørbekk og forringe helhetsinntrykket 

og bli en økt barriere mellom gårdsmiljøet og Mjøsa. E6-alternativet vil ødelegge deler av 

kulturmiljøet. 

Alternativ B1a: Dette alternativet berører kulturminner og kulturmiljøer kun på strekningen 

Minnesund-Langset, og da som for alt B1b. Utkanten av kulturmiljøet på Korslund berøres marginalt. 

Alternativ B1b: Jernbanealternativt vil ha kun indirekte innvirkning på kulturmiljøet Ørbekk. E6-

alternativet vil ødelegge eller forringe noen gamle hus. 

Alternativene B1 og B1b er like ved kulturmiljøet Korslund og her vil jernbanealternativet gi økt 

barriere mellom Mjøsa og kulturmiljøet. E6-alternativet vil føre til økt nærføring og sammenhengen 

mellom gård og sjø blir enda mer oppstykket enn i dag. 

Samlet får alternativ B1 middels negativ konsekvens, alternativ B1a liten til ubetydelig konsekvens og 

alternativ B1b liten negativ konsekvens. 

 

Ingen avbøtende tiltak er foreslått på strekningen. 

6.5.3 Strekning C, Korslund N – Skrårud 

Langs strekingen forekommer ett viktig kulturmiljø - Ulvin - som ligger i et nasjonalt verdifullt 

kulturlandskap. Miljøet har gårdstruktur med beite, inn- og utmark, sammen med verdifull 

bygningsmiljø, og er gitt middels verdi. 

 

Strekningen C, ”Tunneltoppen” – Skrårudstua 

(E6/Jernbane) 

Verdi Alt C1 Alt C2c 

Morskogen Liten - + / ++ 

Ulvin Middels - - ++ 

Samlet vurdering   - - ++ 

 
 
Jernbanetraseen er den samme for begge alternativene.  

Alternativ C1:Jernbanealternativet går i tunnel og vil være positivt for miljøet. E6-alternativet gir økt 

nærføring til kulturmiljøet, selv om vegen går i en liten tunnel like nedenfor Ulvin gård.   

Alternativ C2c: E6-alternativet går i tunnel forbi kulturmiljøet og gir en positiv innvirkning på miljøet 

pga. bortfall av sterkt trafikkert veg. 

Samlet får alternativ C1 middels negativ konsekvens og alternativ C2c middels positiv konsekvens. 

 

Ingen avbøtende tiltak er foreslått på strekningen. 



 

E6 – Dovrebanen Eidsvoll kommune. Kommunedelplan med konsekvensutredning Februar 2009     71 

 

 

6.5.4 Strekning D, Skrårud – Strandlykkja st 

Eidsvoll 

Langs strekningen forekommer et kulturmiljø som består av enkeltelementer med historisk verdi som 

inngår i et kulturlandskap. Miljøet er gitt liten - middels verdi. 

 

Strekning D, Skrårudstua – kommunegrensa (E6/Jernbane) Verdi Alt D1 Alt D2 

Skrårud Liten - /- - - 

Samlet vurdering   - /- - - 

 

E6-alternativet er lik for begge alternativene. 

Alternativ D1: Jernbanealternativet gir større avstand til gården enn tidligere, men blir en markant 

barriere mellom gården og Mjøsa. E6-alternativet gir nærføring til kulturmiljøet. 

Alternativ D2: Jernbanealternativet går i tunnel forbi miljøet.  

Samlet får alternativ D1 liten - middels negativ konsekvens og alternativ D2 liten negativ konsekvens. 

 

En støyskjerm ved gården Skrårud er et avbøtende tiltak for kulturmiljøet. 

 

Stange 

Langs strekningen forekommer det ett kulturmiljø som har enkeltelementer med historisk verdi og er 

gitt liten verdi. 

 

Strekning D, Kommunegrensen – Strandlykkja (E6/Jernbane) Verdi D1 D2 

Strandlykkja Liten - + 

Samlet vurdering   - + 

 

Alternativ D1: Jernbanealternativet gir økt nærføring og delvis ødeleggelse av gården Strandlykkja. 

E6-alternativet vil ødelegge noen sefrak-registrerte bygninger i område. 

Alternativ D2: Jernbanealternativet og E6-alternativet går i tunnel og gir positiv effekt på 

kulturmiljøet. 

Samlet får alternativ D1 liten negativ konsekvens og alternativ D2 liten positiv konsekvens. 

 

Ingen avbøtende tiltak er foreslått på strekningen. 

 

 

Oppfølgende undersøkelser 

Langs Mjøsas odder og nes og på Tangenhalvøya er potensialet størst for funn av ikke registrerte 

kulturminner. Her er det aktuelt med nærmere undersøkelse for å oppfylle undersøkelsesplikten etter 

kulturminnelovens § 9. Arkeologiske metoder som er aktuelle ved undersøkelser på reguleringsnivå, er 

spesielt: 

 

 marinarkeologiske undersøkelser 

 åkervandring, overflateregistreringer 

 maskinell flateavdekking 

 prøvestikking etter steinalderfunn 

 

Behovet for og omfanget av undersøkelser vil bli avklart i tilknytning til reguleringsarbeidet. 
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6.6 Naturressurser 
Naturressurskartleggingen og –vurderingene omfatter arealbeslag av produktiv jord- og skogareal og 

øvrige konsekvenser for landbruket, verne- og bruksinteresser i berggrunn og løsmasser,  samt 

grunnvann og overflatevann som brukes til vannforsyning, energiproduksjon mm. Vurderingene er 

basert på foreliggende dokumentasjonen, med unntak av konsekvenser for Vorma (endret vannføring 

og erosjon) som er belyst i egen utredning [Litt. 36]. 

 

Landbruksinteressene i planområdet, med unntak av skogsområdene nord for Tangen, er generelt 

mindre enn det en finner lenger sør og nord. Det er kun lokale uttak av løsmasser og grunnvann til 

vannforsyning. Mjøsa som råvannskilde blir ikke berørt. Størst økonomisk interesse knytter det seg til 

Mjøsa og Vorma som kraftverksmagasin. 

6.6.1 Strekning A, Eidsvoll – Minnesund  

De viktigste naturressursverdiene i området er Vorma, som er et vesentlig element i 

vannkraftproduksjonen nedstrøms i vassdraget. 

 

Område/ressurs Verdi A1   

Dyrka mark Stor --   

Overflatedyrka mark Ingen    

Produktiv skogsmark Liten/middels 0   

Utmarksressurser (beite, jakt) Ingen    

Løsmasser Ingen    

Grunnvannsressurser  Ingen    

Overflatevann (energi og vannforsyning) Stor --   

Samlet vurdering  -   

 

Alternativ A1 har liten negativ konsekvens for utnyttelse av naturressurser. De vesentligste ulempene 

vurderes å være knyttet til endringer i avrenningskapasitet fra Mjøsa og i Vorma pga ny bru og 

utfylling i Vorma. Ved Kråkvål/Bjørknes er det også et relativt stort inngrep i dyrka mark. 

6.6.2 Strekning B, Minnesund – Korslund N 

Området er skogkledt, med mindre innslag av dyrka mark. Utmarka brukes til beite. 

 

Område/ressurs Verdi Alt B1 Alt B1a Alt B1b 

Dyrka mark Middels - 0 - 

Overflatedyrka mark Liten    

Produktiv skogsmark Middels -/-- - -/-- 

Utmarksressurser (beite, jakt) Liten - 0 - 

Løsmasser Stor 0 0 0 

Grunnvannsressurser  Middels - - - 

Overflatevann (energi og vannforsyning) Stor 0 0 0 

Samlet vurdering  0/- 0 0/- 

Ingen av alternativene medfører store inngrep i naturressursene. Alternativene B1 og B1b er 

tilnærmet likeverdige med små til ubetydelige negative konsekvenser. Alternativ B1a har 

ubetydelig konsekvens. Inngrep i eksisterende private grunnvannsforsyningsanlegg forutsettes løst 

før utbygging av vegen. 
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6.6.3 Strekning C, Korslund N – Skrårud 

Også dette området er i hovedsak skogkledt, men med innslag av dyrka mark ved Ulvin. 

 

Område/ressurs Verdi Alt C1 Alt C2c  

Dyrka mark Middels - 0  

Overflatedyrka mark Liten 0 0  

Produktiv skogsmark Middels 0/- 0/-  

Utmarksressurser (beite, jakt) Liten 0 0  

Løsmasser Liten 0 0  

Grunnvannsressurser  Middels 0 0  

Overflatevann (energi og vannforsyning) Stor 0 0  

Samlet vurdering  0/- 0  

 

Begge alternativene har små konsekvenser, pga noe forbruk av dyrka mark og produktiv skogsmark. 

Alternativ C2c er marginalt bedre enn alt C1. 

6.6.4 Strekning D, Skrårud – Strandlykkja stasjon 

Eidsvolls del av strekningen omfatter Skrårud, som er en forholdsvis stor landbrukseiendom med 

gunstig lokalklima. Stanges del av strekningen omfatter Strandlykkja, med innslag av dyrka mark og 

skog. 

 

Område/ressurs Verdi Alt D1 Alt D2  

Dyrka mark Middels - 0  

Overflatedyrka mark Ingen    

Produktiv skogsmark Middels - 0  

Utmarksressurser (beite, jakt) Liten 0 0  

Løsmasser Middels 0/- 0/-  

Grunnvannsressurser  Middels 0 0  

Overflatevann (energi og vannforsyning) Stor 0 0  

Samlet vurdering  0/- 0  

 

Alternativ D1 har ubetydelig til liten negativ konsekvens, pga et begrenset forbruk av jord- og 

skogbruksmark. Alternativ D2 har ubetydelig konsekvens. 

 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Arealbeslaget i anleggsperioden vil være større enn for ferdig anlegg. Arealer til mellomlagring av 

masser, riggområder mm vil kunne berøre produktive områder.  

Gjennomføring av utfylling i Vorma, og særlig arbeidet med å konstruere den nye jernbanebrua over 

Vorma, vil kunne påvirke avrenningsforholdene i vassdraget. Forholdet må vies spesiell 

oppmerksomhet. 

 

Avbøtende tiltak 

Det er flere generelle avbøtende tiltak som kan begrense midlertidige og permanente ulemper for 

landbruket. Dette kan være at en begrenser anleggsvirksomhet på mark som ikke skal omdisponeres, 
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og at midlertidig anleggsområder settes i stand slik at markas produksjonsevne ikke blir endret 

negativt. På enkelte steder kan overskuddsmasser brukes til å fylle igjen det gamle jernbanesporet, slik 

at tilgrensende jorder kan utvides. Områdene sør for Minnesund og øst for Tangen er mest aktuelt til 

dette. Slike tiltak må vurderes opp mot annen etterbruk av traseen. 

 

Av spesielle tiltak er det aktuelt med tiltaksjordskifte, dvs makeskifte mellom eiendommer som 

berøres av grunnerverv til tiltakene.  

 

Erstatningsløsninger for vannforsyning som blir ødelagt er ikke å betrakte som avbøtende tiltak, da det 

er en naturlig og nødvendig del av tiltaksgjennomføringen. Kartlegging av vannforsyningsanlegg vil 

bli gjort i tilknytning til arbeidet med reguleringsplaner. 

 

Arealforbruk (daa), Eidsvoll kommune
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Figur 6-1 Samlet arealforbruk for hvert alternativ 
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6.7 Utbyggingsmønster og arealbruk  

6.7.1 Dagens situasjon 

Hovedtyngden av de nær 1000 innbyggerne langs planområdet bor enten ved Langset eller ved 

Espa/Tangen. Det er også her en finner offentlig og privat tjenesteyting. Det vises til egen temarapport 

[Litt. 39] for nærmere omtale. 

6.7.2 Regional plansituasjon 

Fylkesdelplanen Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025 (Akershus fylkeskommune) og 

fylkesplan for Hedmark 2005-2008 (16) (Hedmark fylkeskommune) legger opp til en arealbruk som 

bygger videre på dagens arealbruksmønster, og spesielt til å konsentrere nærings- og boligbygging til 

knutepunktene. Utviklingsplanen for Romerike skisserer E6-/Dovrebanekorridoren som 

”langfingeren” i et regionalt grep med fem fingre, dog underlagt prinsippet om å satse på etablerte 

tettsteder i hver finger.  

 

Fylkesdelplanen for transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene omtaler også regional utvikling 

som følge av de aktuelle transporttiltakene. Det konkluderes med at de vil bygge opp under en 

utvikling av Mjøsbyen (Hamar-regionen pluss Elverum kommune, Lillehammerregionen og Gjøvik-

Land-Totenregionen). I kapitlet lokale utfordringer påpekes det at utbygging av veg og bane vil øke 

utbyggingspresset på arealer i nærheten av disse kommunikasjonsårene. Utbygging av veger vil 

generelt sett øke presset for lokalisering av bolig og næring langs vegnettet, mens utbygging av 

jernbane og bedre togtilbud vil gjøre nærhet til jernbanestasjoner mer attraktivt. I følge planen vil det 

være en spesiell utfordring å opprettholde et markert skille med et ”grønt belte” (Green Belt) mellom 

bebyggelsen i Osloregionen og bebyggelsen i Hamar-regionen slik at bebyggelsen i de to byregionene 

ikke flyter over i hverandre i dette ”mellomlandet”.  

 

Fylkesdelplanen for Mjøsa gir retningslinjer for behandling av byggesaker langs Mjøsa. Det kreves 

reguleringsplan for utbygging i 100 m-beltet mot stranda, dog ikke innenfor eksisterende anlegg. På 

strekningen Minnesund-Tangen vil derfor dagens bane i praksis sette dette prinsippet tilside. 

 

Fylkesdelplan for SMAT, 2000-2030 (SMAT-planen), har som viktigste mål at det skal gis mulighet 

for befolkningsvekst i Hamarregionen. For å klare det, er det behov for nye arealer til utbygging, 

samtidig som etablerte bolig- og næringsarealer må fortettes. SMAT-planens andre hovedmål er at 

fornyelses- og utviklingsmulighetene i Hamar-regionen skal styrkes gjennom samordnet miljø-, areal- 

og transportutvikling. I SMAT-planen er Tangen definert som et lokalsenter, med offentlig og privat 

tjenesteyting, kultur og fritidstilbud og handelstilbud for å dekke lokale behov. 

6.7.3 Utbyggingsmønster og planstatus Eidsvoll kommune 

Av de fire berørte grunnkretsene er det kun Langset som har tettbebyggelse. Her er også den eneste 

skolen og de eneste næringsvirksomhetene på strekningen. Grendene videre nordover framstår som 

spredtbygde, med blandet bolig- og fritidsbebyggelse uten servicefunksjoner. 

 

Arealdelen i gjeldende kommuneplan 2003-2014, som ble vedtatt i kommunestyret 16.06.03, viser E6 

og Dovrebanen som viktige ledd i kommunikasjonssystemet. Veg og bane vises i nåværende traseer 

uten at det er angitt noe om omlegging eller utvidelse. I kommuneplanen er tilstøtende arealer i alt 

vesentlig angitt under fellesbetegnelsen landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) med 

innslag av spredt boligbebyggelse og hytter, og med tilhørende bestemmelser, mål og retningslinjer. 

Unntatt er byggeområdene inntil Hovedbanen/Dovrebanen ved Eidsvoll, byggeområdene på 

Minnesund/Langset og et område for spredt boligbygging ved Morskogen. Dette området er unntatt 

rettsvirkning inntil en planavklaring for E6 foreligger.  
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Når det gjelder næringsutvikling, fastlegger kommuneplanen at planlagte byggeområder for 

næringsformål i tilknytning til E6 ikke skal nyttes til kjøpesentra eller annen konsentrasjon av 

detaljhandelsvirksomhet. 

6.7.4 Konsekvenser for vedtatte utbyggingsmuligheter 

 

Deler av vedtatt, men ubebygd, utbyggingsområde ved Langset ligger innenfor planområdet (se 

plankart for strekning B, alt B1 og B1b). Den nordvestre delen av utbyggingsområdet ligger i støysone 

over 55 dB for begge alternativene, men området kan sannsynligvis skjermes slik at tilfredsstillende 

støynivå oppnås. 

 

Området for spredt boligbygging ved Morskogen ligger i det alt vesentlige utenfor 100 m-sonen fra ny 

E 6 (alt C1), men er innenfor støysonen over 55 dB for dette alternativet. Det må ses nærmere på 

hvordan området kan støyskjermes. Området kan evt brukes til erstatningstomter, men dette krever i 

tilfelle avtale mellom grunneier og Statens vegvesen/fellesprosjektet. Alternativ C2c berører ikke 

utbyggingsmulighetene på Morskogen. Se figur 6-2. 

 

 

Figur 6-2 Område for spredt boligbygging ved Morskogen (fra kommuneplanens arealdel; innsigelse foreligger) 

 

 

Det er forutsatt 100 m byggegrense langs E6 og 30 m langs Dovrebanen. Eventuelle nyanser i dette vil 

bli vurdert i forbindelse med reguleringsarbeidet. Omfanget av byggeforbud som omfatter eksisterende 

bebyggelse er vist i figur 6-3. Antall boliger og fritidsboliger som sannsynligvis må innløses er vist 

som negative tall. Tallene for bygninger i byggeforbudssonen er alt i alt sannsynligvis for høye. 
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Figur 6-3 Boliger og fritidsboliger – byggeforbud og innløsning 

6.7.5 Konsekvenser for andre utbyggingsmuligheter 

Ut fra gjeldende lokale, regionale og nasjonale forutsetninger vil det være flere begrensninger knyttet 

til en mulig utbygging av området. Avgrensning og utforming av utbyggingsområder må balanseres 

mot hensynet til landskap, verdifulle naturområder, dyrka mark og ikke minst strandsonen. Videre må 

det forventes at hensynet til mulig kollektivtransportbetjening og kommunal økonomi vil være viktige 

momenter. Vurdert ut fra ”bærekraftkriterier” som miljøkonflikter, kollektivtransport og kommunal 

økonomi synes begge de berørte kommunene å ha mer attraktive utbyggingsområder hhv fra Langset 

og sørover og fra Tangen og nordover, enn i områdene nærmere fylkes-/kommunegrensa. De mest 

attraktive utbyggingsområdene relatert til dette prosjektet vurderes å være ved Langset i Eidsvoll og på 

Tangen i Stange. En slik tettstedsvekst antas å være forankret i regionale føringer, jf kap 6.7.2, og 

derfor være påregnelig.  

 

Eidsvoll kommune har skissert et mulig utbyggingsområde fra Langet mot Ørbekk, se fig 6-4. 

Alternativ B1 vil begrense mulighetene ved Støjordet, men ellers gi rom for et større 

utviklingsområde. Med alternativ B1a og B1b har kommunen større handlingsrom. 
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Figur 6-4 Utbyggingsmuligheter (skravert)  ved Langset-Ørbekk nord for eksisterende bebyggelse (gult) 

6.8 Helse og trivsel  
Dagens situasjon 

Planområdet er relativt tynt befolket. Mesteparten av planområdet er utkant i hver sin kommune. 

Særlig Tangen tettsted framstår som et robust nærmiljø med solide røtter, der befolkningen 

erfaringsmessig har stor evne til samhold og mobilisering. Grendene mellom Minnesund/Langset og 

Tangen/Espa preges av fravær av arbeidsplasser og offentlige og private servicetilbud. Mange, både 

fastboende og hytteeiere, finner imidlertid områdene attraktive. Nærmere opplysninger om befolkning, 

næringsliv, servicetilbud samt rekreasjonstilbud er gitt i egne underlagsrapporter [Litt. 33 og 39]. 

 

Konsekvenser av tiltakene for befolkningens helse og trivsel 

Helse- og trivselsmessige konsekvenser omfatter dels faktorer som er belyst i andre kapitler. Dette 

gjelder fysiske faktorer som støy, mulighet til friluftsliv osv. Omtalen i dette kapitlet begrenses derfor 

til andre faktorer, som generelle samfunnsmessige forhold som økonomi, sosialt nettverk, medvirkning 

mm. 

 

De nye og oppgraderte transportsystemene, og særlig anleggsperioden, medfører en betydelig 

permanent og midlertidig forandring i forutsetningene for helse og trivsel. Hvorvidt befolkningen på 

strekningen og de berørte grendene er sårbare eller robuste mht å møte dette, er umulig å si på generelt 

grunnlag. På den ene siden er dette relativt små grendesamfunn som i utgangspunktet bør være godt 

sammensveiset og ha et godt sosialt nettverk. Dette taler for robusthet. På den annen side er grendene 

utenom Minnesund/Langset og Tangen preget av lite utvikling i form av nybygging, tilflytting osv. 

Dette kan tale for sårbarhet, utover det som en normalt må påregne. 
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Demokrati og medvirkning 

Erfaring fra andre store utbyggingsprosjekter viser at den fysisk målbare belastningen ikke 

nødvendigvis er egnet til å uttrykke helsemessig risiko for befolkningen. Befolkningens egen 

opplevelse av situasjonen er vel så viktig. Generelt er befolkningens evne til å tåle en gitt belastning 

liten, dersom følelsen av kontroll og påvirkningsmulighet er liten. Tilsvarende er toleransegrensen 

høy, dersom de berørte har kunnskap om tiltaket, har hatt reell mulighet til påvirkning osv. 

Medvirkningen i det aktuelle prosjektet ligger på flere plan. Beslutningen om tiltakene overhodet skal 

gjennomføres, ligger utenfor lokalbefolkningens kontroll, idet det i siste instans er en bevilgningssak 

for Stortinget. Beslutningen om alternativ tas i utgangspunktet av kommunestyrene på grunnlag av 

plan etter plan- og bygningsloven. Lovens bestemmelser om medvirkning sikrer befolkningen rett til å 

uttale seg, i dette tilfellet ved to anledninger (høring av planprogram og høring av planforslag). 

Offentlighet og høringer er viktige for å ivareta befolkningens, og særlig grunneiernes, rettssikkerhet.  

Den direkte påvirkningsmuligheten for befolkningen om alternativ vil i de fleste tilfeller oppleves som 

liten, ettersom tiltakshaverne og planmyndighetene må avveie ulike hensyn. I denne saken vil 

storsamfunnets – vegvesenets og jernbaneverkets – faglige vurderinger veie tungt. Mange vil oppleve 

dette som en avmaktssituasjon. Situasjonen kan motvirkes med tett dialog, at tiltakshavere og 

beslutningstakere er tilgjengelige for spørsmål, klager og frustrasjoner. 

 

Når beslutningen er tatt og tiltakene skal bygges, ligger det et stort ansvar på tiltakshaverne for å 

begrense ulempene. Hvordan grunneiere og beboere blir møtt i denne fasen, er avgjørende for hvordan 

tiltakene og anleggsgjennomføringen påvirker folkehelsa. De viktigste problemstillingene og tiltakene 

er: 

 Grunnervervet. Det å måtte avstå eiendom kan være en stor belastning, både økonomisk og 

følelsesmessig. Tidlig, god og etterrettelig informasjon, samt åpenhet og ryddighet i forhandlinger 

og oppgjør kan bidra til å begrense helsemessige ulemper. Dette er tiltakshavernes ansvar.  

 Avbøtende tiltak: Rammene for tiltak for å begrense ulemper vil bli innarbeidet i 

reguleringsplanene. Endelige løsninger, detaljutforming mm bør i størst mulig grad avgjøres i 

dialog med berørte parter/naboer. At avbøtende tiltak velges og utformes med sikte på å dekke 

behov som er etterspurt lokalt, kan bidra til å begrense avmaktsfølelsen. Medbestemmelse, og 

helst beslutningsrett om støytiltak er et eksempel, medbestemmelse om midlertidig flytting, f eks 

pga støyulemper i anleggsfasen, er et annet.  

 Positivt kompenserende tiltak som f eks gode visuelle tiltak, anlegg for fritid og aktiviteter langs 

strand eller skog mm; jf forutsatte tiltak. 

 Midlertidige løsninger: Utbyggingen vil kreve midlertidig omlegging av lokalvegsystem, 

avkjørsler og atkomster. For mange kan slike forandringer fra det vante være en belastning, i 

tillegg til de praktiske ulempene. Det er her viktig at tiltakshaverne går tidlig ut med sitt behov for 

slike omlegginger, og diskuterer alternativer med de berørte. Erfaringsmessig vil de opplevde 

ulempene kunne begrenses dersom befolkningen har kunnskap om midlertidige ulemper (hvorfor 

og hvor langvarig) og blir tatt med på råd om løsninger. Tiltakshaverne har her et betydelig 

ansvar.  

 

Økonomisk trygghet  

Tiltakene vil påvirke privatøkonomien i de berørte grendene først og fremst gjennom grunnervervet. 

Usikkerhet om hvilke eiendommer som må innløses kan være til vesentlig ulempe, også økonomisk. 

Hus- og hytteeiere som av andre grunner ønsker å flytte før ekspropriasjonsomfanget er kjent, kan f 

eks få problemer med å få solgt eiendommene. Tilsvarende ulemper kan oppstå i anleggsperioden, ved 

at eiendommer er tunge å selge pga de midlertidige ulempene. Tiltakshaverne bør i slike tilfeller vise 

romslighet, uavhengig av om eiendommen må innløses eller ikke. 

Det vil utvilsomt være gunstig om både veg- og jernbanebyggingen blir gjennomført mest mulig 

samtidig. Stor faseforskyvning i tid, eller usikkerhet om når ett av tiltakene blir gjennomført, vil 

forlenge perioden med økonomisk usikkerhet.  

 

Med unntak av landbruket, er det få næringsvirksomheter som blir berørt. Virksomhetene som sådan 

forutsettes å bli gitt erstatning, men ringvirkningene de skaper vil neppe bli erstattet. Det gjelder 

spesielt arbeidsplassene, med mindre virksomheten blir gitt mulighet til å reetablere seg i nabolaget. 



80           E6 – Dovrebanen Eidsvoll kommune. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Februar 2009         

Spesielt vil bensinstasjonen og veikroa ved Hestnes være utsatt dersom vegalternativ F3 velges. 

Vegomleggingen vil sannsynligvis fjerne grunnlaget for disse virksomhetene. 

 

Omlegging av jernbanen ved Tangen vil kunne legge grunnlaget for vekst, også i næringslivet.  

Når anleggene er etablert vil også de økonomiske forutsetningene for befolkningen og næringslivet 

være stabile. Varige endringer i økonomisk trygghet og framtidstro er derfor lite sannsynlige. 

 

Sosialt nettverk 

Samkvem med naboer, organiserte og uorganiserte aktiviteter i nærmiljøet og annen sosial kontakt er 

grunnleggende for de fleste mennesker. De berørte grendene er små, men kanskje ikke spesielt tette 

som sosiale miljøer. Truslene mot etablerte sosiale nettverk er først og fremst innløsning av boliger og 

hytter. Når en god nabo ufrivillig blir borte, kan også et viktig fastpunkt i hverdagen bli borte.  

 

For grendene Ørbekk og Korslund vil alternativene B1 og B1b gripe tungt inn med et relativt 

omfattende erverv av boliger og fritidsboliger. Også Hestnes-Espa kan få et betydelig inngrep i den 

etablerte bebyggelsen. Hva dette vil gjøre med grendene, er uvisst, men sterkt avhengig av hvordan 

situasjonen blir håndtert fra tiltakshavers side. Foreningsliv, velforeninger, sameier, organisasjoner osv 

bør kartlegges nærmere i den videre planleggingen, ikke minst for å finne fram til gode dialogpartnere 

i grunnervervs- og utbyggingsprosessen. Det vil også begrense mulige ulemper dersom hus- og 

hytteeiere i innløste eiendommer gis mulighet til å flytte innen samme grenda. For vegalternativet F2a 

er det således lagt opp til et nytt boligområde for erstatningsboliger ved Hestnes. Ved Morskogen er 

det også muligheter for et mindre antall nye boliger som kan brukes tilsvarende. 

 

Ulykkessituasjonen 

Dagens E6 er ulykkesbelastet. For naboene er det sannsynligvis en stor belastning å være avhengig av 

denne vegen – stedvis som eneste lokalvegalternativ. Det er sannsynligvis også en stor belastning å 

oppleve ulykker på nært hold. At flere av dødsulykkene er villete, gjør ikke denne situasjonen enklere. 

For naboene er det ikke ulykkesrisikoen i seg selv, men følelsen av utrygghet/usikkerhet som er den 

største helsemessige ulempen. 

 

Bedre trafikksikkerhet er et viktig motiv for å bygge firefelts motorveg. Utbedring av kryss, bygging 

av en mer tidsmessig lokalveg, sanering av plankryssinger på jernbanen vil forbedre 

trafikksikkerhetssituasjonen. Ulykkesrisikoen vil alt i alt bli vesentlig redusert, og både faktisk 

ulykkestall og opplevd risiko vil bli betydelig redusert. 

 

Fysisk miljø 

Støysituasjonen er nærmere omtalt i kap 5.4. Når det gjelder lokal luftforurensningsbelastning, viser 

beregninger at nasjonalt mål 50 ųg/m
3
 PM10 overskrides ut til 20 m fra vegkant 7 døgn, ut til 18 m 25 

døgn og ut til 15 m 36 døgn. ”Føre var-sonen” på med konsentrasjon på 35 ųg/m
3
 strekker seg ut til 40 

m fra vegkant. Det er i vintersituasjoner slike forhold vil være aktuelle, pga piggdekkbruk. 

Beregningene indikerer at luftforurensning neppe vil være noe problem, særlig ikke når en tar hensyn 

til at belastet sone uansett vil være omfattet av støytiltak som også vil forhindre spredning av 

svevestøv. 
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Figur 6-5 Antall innbyggere langs dagens E6  

Differansen mellom 100 m- og 500 m-sonene er i det alt vesentlige folk som bor oppå Langsethøgda, 

oppe i lia på Espa og nede mot Mjøsa på Skaberud. Av om lag 50 boliger i grendene Ørbekk og 

Korslund ligger over halvparten i de nedre, ”vegnære” delene av grendene. 

 

Tilgjengelighet og barrierer 

Tilgjengelighet til strandsonen, kollektivtransport mm er omtalt i kap 6.10. 

 

Visuelt miljø 

Tiltakene vil stedvis medføre betydelige endringer av det visuelle miljøet, som er viktig for mange. 

Områder som i særlig grad får endret opplevelseskvalitet er Minnesund, pga ny bru, kryssområdet 

Strandlykkja (D1), kryssområdet Hestnes (F2a), og bru over Tangenbukta (G1/G1a/G2) eller bru over 

Viksdammen (G7/G8). For nærmere omtale av ambisjoner på formgivingssida vises det til 

vegprosjektets formingsveileder [Litt. 11]  

6.9 Sammenstilling av konsekvenser for strandområdene 
Dagens jernbanetrasé berører strandsonen langs Vorma/Mjøsa på mer eller mindre hele strekningen fra 

Eidsvoll stasjon og til Tangen. Bygging i eksisterende trasé som hovedprinsipp for veg og bane 

innebærer at banen vil berøre Vorma- og Mjøsstranda på lengre strekninger. Hensynet til strandsonen 

og de kvalitetene en finner der har vært vesentlig i hele planprosessen, jf kap 2.5.2. Det er søkt 

systematisk etter alternativer og løsninger som kan bidra til å forbedre dagens situasjon eller 

avgrense/avbøte ulemper der inngrep er uunngåelige.  

 

Dagens og framtidig situasjon for de aktuelle alternativene er kartlagt ut fra inngrepsstatus uttrykt som 

avstand mellom strandkant ved høyeste regulerte vannstand og banen. Kategoriene er: Banen nærmere 

stranda enn 15 m (ikke attraktive oppholdsarealer, banen dominerer strandsonen), 15-50 m avstand 

mellom bane strand (noe disponibelt oppholdsareal, banen noe skjermet fra stranda), og mer enn 50 

m avstand (mulighet for gode oppholdsarealer). Det er også sett på antall delstrekninger innen de 

enkelte kategorier, da dette gir et uttrykk for graden av mosaikk og muligheter for å etablere større og 

funksjonelle fri- og naturområder. Resultatet av analysen er oppsummert i følgende oversikt. 
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Figur 6-6 Inngrepssituasjon uttrykt som antall løpemeter strand i ulike avstandskategorier. 

Strandstrekningen  fra Eidsvoll stasjon til Tangen er 32 km lang. Beregningene viser at det i dag kun 

er 4,1 km med mer enn 50 m avstand mellom stranda og banen (østsida av Vorma ikke medregnet). 

Over mer enn 8,2 km er avstanden mindre enn 15 m.  

 

Alle utbyggingsalternativene i Eidsvoll vil gi økt lengde både av 0-15 m-sonen og mer enn 50 m-

sonen. Med unntak av strekning E vil også alle alternativene i Stange gi økt andel av sonen mer enn 50 

m avstand. De enkelte strekningene og alternativene er nærmere kommentert under. 

 

For flere av strekninger med utfylling i Mjøsa er det mulig å anlegge sti i strandkanten, jf kap 4.6.6. 

Kombinert med trygge kryssingsmuligheter kan dette være et godt tilbud til friluftslivet. Samtidig vil 

den landskapsmessige virkningen, særlig nærvirkningen sett fra Mjøsa, bli dempet ned ved at det – 

aktivt eller passivt – kan bli etablert vegetasjon på utsida av banen.  

 

Figur 6-7 viser hvordan antall delstrekninger, som gir et uttrykk for ”fragmenteringsgraden”, vil bli 

endret. Dette innebærer at lengre strekninger enten vil bli frigitt til andre formål eller kan bli en 

sammenhengende tursti. 

 

For nærmere omtale av planlagte planskilte over-/underganger vises det til planbeskrivelsen i kap 4. 
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Figur 6-7 Inngrepssituasjon uttrykt som antall delstrekninger strand i ulike inngrepskategorier 

 

Til de natur- og friluftskvaliteter som blir berørt kan bemerkes (jf her også underlagsrapportene for 

landskap, naturmiljø og nærmiljø og friluftsliv): 

 

Tabell 6-2 Oppsummering av endret situasjon i strandsonen 

Alt. Positive endringer Negative endringer 

A1 Neppe forbedringer i fht dagens situasjon Liten økning i omfanget av inngrep i og nær 
vannkant 

B1 Mindre fragmentert inngrepssituasjon, slik at 
sammenhengende tilgjengelige strandstrekninger blir 
lengre. Økt dybde på friområde ved Støjordet. 
Barrierefritt ved Tunneltoppen, med unntak av 
lokalvegen. Frigjorte strekninger omfatter ingen 
særskilte kvaliteter eller funksjoner. 

Nye strandnære inngrep omfatter private 
bade-/båtplasser med liten/lokal verdi og to 
naturmiljøer med middels verdi (nord for 
Korslund). 

B1a Vesentlig økning av inngrepsfri strandstrekning med 
god dybde. 

Ingen, men det er fortsatt ca 1400 m strand 
der jernbanen går i strandkanten.  

B1b Mindre fragmentert inngrepssituasjon, slik at 
sammenhengende tilgjengelige strandstrekninger blir 
lengre. Økt dybde på friområde ved Støjordet. 
Barrierefritt ved Støjordet og Tunneltoppen, med 
unntak av lokalvegen.  

Private bade-/båtplasser med liten/lokal 
verdi og to naturmiljøer med middels verdi 
(nord for Korslund) blir berørt. 

C1 
C2c 

Inngrepssituasjonen blir generelt vesentlig mindre 
fragmentert, slik at sammenhengende tilgjengelige 
strandstrekninger blir lengre. Ved Morskogen blir det 
en vesentlig kvalitetsforbedring av de 
strandområdene som allerede brukes til friluftsliv – 
lang sammenhengende strand med god dybde 
bakover. Området er del av viktig viltområde, og har 
stedvis naturlig vegetasjon. Barrierefritt med 
vegalternativ C2c, planlagt miljøkulvert for 
vegalternativ C1 vil også gi sikker atkomst til stranda. 
Lokalvegen vil være en begrenset barriere, 

Jernbanen vil på kortere strekninger forverre 
inngrepssituasjonen fra kategori 15-50 m til 
0-15 m.  

D1 Omfatter ingen særskilte kvaliteter. Sikker 
kryssingsmulighet ved Strandlykkja.  

Omfatter to bade-/båtplasser med liten/lokal 
verdi og to naturmiljøer med middels verdi. 
Veg i dagen ovenfor banen på hele 
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strekningen (ingen endring). 

D2 Omfatter to bade-/båtplasser med liten/lokal verdi og 
to naturmiljøer med middels verdi. Barrierefritt, med 
unntak av lokalvegen, på den mest attraktive 
strekningen 

Ingen. 

E1 Ingen, med unntak av mulighet for tilgjengelighet på 
utsida av jernbanefyllingen og forbindelse mellom 
mindre naturområder på utsida av jernbanen (slike 
muligheter mangler i dag). 

Berørte naturmiljøer (”restområder” med 
liten til middels verdi) går i hovedsak tapt. 
Forøvrig ingen dokumenterte 
friluftsinteresser.  

G1 Bade- og båtplasser nord for Espa samt et naturmiljø 
med middels verdi blir frigitt. 

Fem lokale bade-/båtplasser, fire 
naturmiljøer med middels verdi og ett 
naturmiljø med stor verdi (Espa) berøres. 

G1a Område med mange private båtplasser samt et 
naturmiljø med middels verdi blir frigitt; i tillegg 
fordeler som G1. 

To bade-/båtplasser og to naturmiljøer med 
middels verdi berøres. 

G2 Som G1 og G1a. ”Punktbelastning” ved Espa (bade-
/båtplasser og naturmiljø). 

G7 Frigjør alle registrerte kvaliteter Ingen 

G8 Sikrer kvaliteter ved Espa To bade-/båtplasser og to naturmiljøer med 
middels verdi berøres 
 

6.10 Barrierer og sikkerhet langs banen  
Under planleggingen har mange vært opptatt av at det er viktig å ha enkelte sammenhengende 

barrierefrie grøntdrag og andre krysningslinjer på tvers av både veg og jernbane, mao steder der både 

jernbane og veg går i tunnel eller over-/undergang for veg og bane er sammenfallende. Jf også 

forutsetningen om å få sikre jernbanekryssinger, se kap 4.6.7.  

 

Planforslaget omfatter alternativer der både jernbanen og vegen har sammenfallende 

tunnelstrekninger. Dette gjelder på Langset i Eidsvoll, for alt B1a og B1b, og på Espa i Stange, ved de 

fleste jernbanealternativene.  En stor andel av bosettingen i planområdet er i disse områdene, og dette 

betyr at nytten blir tilsvarende stor både for nærmiljø og friluftsliv og for fortetting mm. 

 

Jernbanen har i dag 36 registrerte planoverganger på strekningen Eidsvoll st - Sørli. 23 av dem er 

private, mens 13 er åpne for allmenn ferdsel. 4 av overgangene har varsellampe og 2 har automatisk 

halvbom. De øvrig er sikret kun med ubevoktet grind. Bruksretten til disse overgangene er sikret 

gjennom avtaler. I tillegg skjer det ulovlige kryssinger. Selv om det i de siste årene ikke er registrert 

ulykker på disse overgangene, og for så vidt heller ikke på skinnegangen for øvrig, er det en betydelig 

risiko ved de usikrete overgangene. Med vesentlig raskere tog som i tillegg går stillere, blir risikoen 

uakseptabel. 

 

Det er ca 25 private og offentlige over-/underganger. I tillegg fungerer ca 10 jernbanebruer som 

mulige planskilte kryssingspunkter. 

 

Antall nye planskilte kryssinger blir ikke fastlagt i kommunedelplanen. Det legges imidlertid til grunn 

at alle grunneiere og rettighetshavere skal sikres atkomst til grunn, og at allmennheten skal sikres 

atkomst til allmenne bruksområder. For mange vil endringen bety lengre veg å gå eller kjøre. Til 

gjengjeld blir det sikre kryssingspunkter. 

6.11 Samfunnssikkerhet  
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse med sikte på å avdekke 1) kritiske forhold i 

planområdet, dvs vegens og jernbanens omgivelser, og 2) kritiske forhold ved de aktuelle veg- og 

banealternativene. Ut fra foreliggende lokalkunnskap og dokumentasjon om planområdet, samt 

erfaring med tilsvarende anlegg, er det identifisert en lang rekke uønskete hendelser. Alle hendelsene 

er karakterisert mht sannsynlighet for at hendelsen kan inntreffe, og konsekvensen av at den inntreffer. 

Ved vurdering av sannsynlighet og konsekvens er det tatt hensyn til gjeldende standarder/normer for 

utforming av veg og bane, for anleggsgjennomføring mm.  
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Av i alt 50 uønskete hendelser er 26 vurdert å være av en slik art det er knyttet vesentlig risiko til dem. 

De fleste alvorligste hendelsene gjelder ulike typer trafikkulykker som det alltid vil være en viss 

sannsynlighet for at kan inntreffe. Det er derfor viktig at berørte myndigheter – kommunene og veg- 

og jernbanemyndighetene – har et planverk (rutiner), styringssystemer og redningsutstyr til å håndtere 

slike hendelser. Mange av hendelsene må altså håndteres gjennom beredskapsplaner for anleggs- og 

driftsfasene; ytterligere risikoreduserende fysiske tiltak, dvs sikring og utforming av anleggene, er 

urealistisk å få til. 

 

Av eksterne hendelser som skyldes naturgitte forhold, er masseutglidninger i anleggsområdene de 

alvorligste. Dette kan inntreffe langs Vorma (alt A1) eller der jernbanen legges på fylling i/ved Mjøsa. 

Hendelsen må forebygges med grundige geotekniske undersøkelser. Snø-/isras langs vegen må 

forebygges ved at isdannelse forhindres. Sannsynligheten for at anleggene blir skadet eller satt ut av 

drift for lengre periode pga flom i Mjøsa eller Vorma anses å være liten.  

 

Gjennom planvedtaket blir det gjort valg som enten tar hensyn til eller, av særlige grunner, ikke tar 

hensyn til sårbare natur-, kulturminne- eller friluftsområder. Risikoen for skader utover det som følger 

av planvedtaket må forebygges gjennom gode rutiner ved anleggsgjennomføringen. For automatisk 

fredete kulturminner spesielt må det etableres rutiner for varsling ved funn av hittil ukjente objekter.  

Sannsynligheten for at omgivelsene får økt belastning av støy og lokal luftforurensning er først og 

fremst knyttet til økt vegtrafikk og i mindre grad til alternativene. I og med et de nye veg- og 

baneanleggene må planlegges ut fra støy- og utslippskrav til nyanlegg, vil de fleste naboene oppleve 

en forbedret situasjon. Avrenning fra vegbanen må håndteres slik at sårbare områder ikke blir belastet. 

Dette gjelder også for anleggsperioden, som innebærer risiko for mer konsentrerte utslipp.  

 

De nye veg- og banetiltakene er generelt mer robuste som samferdselsårer enn nåværende veg og 

jernbane. På enkelte punkter er det imidlertid fortsatt relativt høyt risikonivå. Det gjelder de 

strekningene hvor hovedveg, lokalveg og jernbane kommer nært hverandre, samt ved enkelte bruer. 

Utsatte strekninger er Langset-Korslund og Strandlykkja-Kleverud, Særlig banen vil være sårbar mot 

utforkjøringer fra vegene. Sannsynligheten for at dette kan skje vurderes å være liten, men 

konsekvensene kan bli store. Gjeldende retningslinjer for sikringstiltak, dvs rekkverk med gitte 

dimensjoner, må følges. For skipstrafikken ved Minnesund vil ny bru være et nytt risikoelement som 

må forebygges med utforming av brua.  

 

På strekningen er det i dag kun korte jernbanetunneler og ingen vegtunneler. For vegen spesielt er det 

flere mulige kilder til ulykker i eller ved tunnel; dette kan være endrete friksjonsforhold, dis eller 

dogg, lysforhold, motorstopp osv. Uønskete hendelser må håndteres gjennom trafikkstyring, 

havarinisjer mm. Sannsynligheten for ulykker i tunneler er generelt neppe større enn på 

dagstrekninger. Konsekvensen av en ulykke i tunnel kan imidlertid være betydelig og 

vesensforskjellig fra ulykke i friluft, særlig dersom det oppstår brann. Særlig for alternativer med 

lengre vegtunneler (B1a, C2c, D2, F3) vil risikobildet ved redningsaksjoner bli vesentlig endret fra 

dagens situasjon. Tverrslag som gir rømningsmulighet til friluft eller motgående vegløp vil være et 

viktig redningstiltak. Den nye vegsituasjonen krever særlige tiltak med beredskapsplanlegging.  

Sannsynligheten for ulykker med farlig gods på strekningen er ikke større enn på andre nybygde veg- 

og baneanlegg. Omfanget av transporter med farlig gods er ikke større på denne strekningen enn på E6 

og Dovrebanen i regionen, fordi det på strekningen ikke er industri som er mottaker eller produsent av 

farlig gods. Sannsynligheten for ulykker, herunder utslipp, med farlige stoffer i anleggsfasen må 

reduseres med tiltak som må beskrives nærmere i et miljøoppfølgingsprogram (MOP).  

 

Trafikksikkerheten på de nye anleggene vil generelt bli forbedret. Sannsynligheten for møteulykker på 

E6 blir betydelig redusert. En enhetlig utforming av vegkryssene vil bidra til å begrense sjansen for at 

trafikantene gjør feil. For anleggsfasen vil nedsatt fart ved anleggsstedene bidra til å redusere 

sannsynligheten for og konsekvensen av møteulykker. Ulykker på strekninger med midlertidig 

omkjøring oa endringer i tilvant kjøremønster må forebygges med skilting, gjennomtenkte faseplaner, 
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løpende TS-revisjon, målrettet informasjon mm. Sannsynligheten for viltpåkjørsler er søkt redusert 

med gjennomgående viltgjerde, kombinert med viltoverganger ved tunnelstrekningene.  

 

Anleggsperioden kan medføre økt risiko for ulykker på jernbanen, spesielt på strekninger med liten 

avstand mellom dagens spor og nytt anlegg. Her må det forutsettes tyngre sikringstiltak. 

For gående, syklende og landbrukets transporter vil de nye tiltakene medføre redusert ulykkesrisiko, 

ved at det bygges gjennomgående lokalveg og ved at planoverganger på banen blir fjernet og erstattet 

med planskilte kryssinger. Anleggsperioden vil imidlertid være en særlig utfordring for disse 

trafikantgruppene. Midlertidige/alternative ruter må skiltes godt. Det er også påkrevd med 

medvirkning om slike løsninger. 

6.12 Konsekvenser i anleggsperioden 

6.12.1 Generelt 

Plannivået og antall kombinasjoner gjør at en rekke forhold rundt anleggskonsekvenser ikke kan 

avdekkes i detalj.  Det generelle bildet synes å være at forskjellene mellom alternativene er små og at 

temaet ikke får betydning for alternativvalget på den enkelte strekning. 

6.12.2 Driftsforstyrrelser 

Begge tiltakshaverne ser det som viktig å finne løsninger som reduserer forstyrrelse for veg- og 

jernbanetrafikken til et minimum.  Jernbaneverket stiller som absolutt krav til alternativene at de kan 

gjennomføres med tilnærmet normal togdrift i anleggsperioden.  Dette betyr at kun korte driftsavbrudd 

(timer) kan aksepteres i forbindelse med arbeide på tilknytningspunkter mellom gammel og ny bane. 

 

Til byggingen av E6 stilles det som krav at trafikken skal avvikles innen E6-korridoren med begrenset 

bruk av andre veger. Som følge av plassmangel og krevende terreng vil det lokalt være nødvendig å 

fravike dette prinsippet. Eksempelvis vil det ved bygging av alternativ B1, B1a eller B1b mellom 

Minnesund og Korslund bli nødvendig å bruke deler av dagens lokalveg (Fv 229) for å avvikle både 

E6- og lokalvegstrafikken.   

 

Hovedprinsippet på E6 blir å redusere vegbredden med fysisk sperre for å gi nødvendig arbeidsplass 

til utvidelse av profilet.  En slik løsning innebærer redusert hastighet forbi de anleggsparsellene som til 

enhver tid er i drift. Et unntak er parsell E der nordgående 2 felt kan bygges uavhengig av sørgående, 

og hvor trafikken så midlertidig kan bruke denne mens sørgående oppgraderes. 

 

Sprengningsarbeidene på både E6 og Dovrebanen er en utfordring ettersom det må forutsettes at hver 

salve – enten den skjer på jernbanen eller på E6,  må skje uten veg- eller banetrafikk forbi 

sprengningsstedet.  I realiteten betyr dette at tidspunktene for sprengning må være tilpasset togtabellen 

med faste tidspunk for sprengning med tilstrekkelig tid til inspeksjon i veg- og banetrase før reåpning. 

Det antas at tiden fra trafikken stoppes på E6 til den settes igang igjen vil kunne være i størrelsesorden 

15 – 30 minutter.  I tillegg til hensyn til rutetabell for Dovrebanen vil tidspunkt for sprengning måtte 

tilpasses perioder med liten vegtrafikk. På fellestrekningen er det i forhold til driftsforstyrrelser 

antagelig en samordningsgevinst ved samtidig boring og sprengning for både veg og bane.  

 

God trafikantinformasjon blir svært viktig både i forhold til Dovrebanen og E6. Det forutsettes at det 

kan etableres forutsigbarhet slik at trafikantene med rimelig sikkerhet kan planlegge sine reiser. 

 

Prosjektet innebærer bygging nær  og til dels i eksisterende trase for veg og bane mens trafikken går 

og dette vil bety lavere hastighet forbi anleggsområdet både på E6 og Dovrebanen.  På Dovrebanen vil 

dette medføre behov for endring av rutetabellene slik at det tas hensyn til at det til enhver tid i 

byggeperioden vil være en andel av strekningen med redusert hastighet forbi de aktive anleggene på 

strekningen.  Både for  E6 og Dovrebanen vil det bli satt iverk tiltak som reduserer forsinkelsene til et 

minimum innenfor de rammene som de til enhver tid gjeldene regler setter.   
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6.12.3 Støy i anleggsperioden 

Det er en del bebyggelse langs anleggskorridoren og det må forventes at denne tidvis utsettes for noe 

mere støy i byggeperioden.  

6.12.4 Konflikter med lokal trafikk, skoleveier etc. 

Anleggstrafikken vil stedvis ha negative konsekvenser i forhold til lokaltrafikken selv om det 

vesentligste av virksomheten skjer i de respektive traseene for veg og bane.  

 

Minnesundsområdet vurderes å bli særlig utsatt under arbeidene med ny kulvert for Dovrebanen under 

E6, samt ved utvidelse av Minnesundsbrua for E6. (del av prosjektet Dal – Minnesund).  

 

Der anleggstrafikken kommer i konflikt med skoleveier vil det måtte etableres fysiske tiltak evt. i 

kombinasjon med skoleskyss hvis ikke tilstrekkelig sikre løsninger på eksisterende veinett kan tilbys.  

Det vil bli lagt særlig vekt på å skille anleggsområdene fra øvrig trafikk med sikte på både å ivareta 

myke trafikanter i lokalmiljøet, og også skape sikre arbeidsplasser på det enkelte anleggsområdet.  Det 

legges opp til bruk av ”tung sikring” i trafikkdeler mellom E6-trafikken og anleggstrafikken. I 

prosjektorganisasjonen vil ansvaret for løpende oppfølging av trafikksikkerheten i anleggstida bli 

tillagt E6-prosjektets trafikksikkerhetsingeniør. 

6.12.5 Massebalanse 

Det er foretatt masseberegninger av de forskjellige alternativene basert på profiler fra digital 

terrengmodell med kartnøyaktighet 1: 5000.  Terrengmodellen er forsterket med dybdekart for Mjøsa 

av varierende nøyaktighet. 

 

Fjellmassene som skal tas ut av skjæringer og tunneler representerer betydelige volum, men det er 

samtidig identifisert behov for mye stein til fyllinger i traseene. I tillegg antas det at anlegget kan 

produsere materialer til overbygninger for veg og bane. Generelt betraktes steinmassene som en 

ressurs som skal forvaltes deretter. Parseller lenger nord på E6 har for eksempel behov for 

steinmasser. I beregningen av masseoverskudd/underskudd er det kun medtatt skjæringsmasser av 

fjell. Jordskjæringsmasser er oppført som ”andre løsmasser”. Bakkeplaneringer, vegetasjonsetablering 

etc er ikke beregnet på dette plannivået men det forventes at det meste av disse løsmassene finner 

anvendelse innenfor anlegget. 

 

Det er fortsatt såpass mange kombinasjoner at det er uhensiktsmessig å sette opp en oversikt for alle 

kombinasjoner.  I tabellen under er det angitt en grov oversikt over en mulig kombinasjon av 

alternativer (A1, B1b, C1, D1, E1, F2a, G1, H1) og påfølgende kommentert hvilke endringer andre 

alternativer gir. Kombinasjonen gir som det framgår av tabellen under, et overskudd på ca 1 mill m3 

fjellmasser samt et sålangt, udisponert overskudd av jordmasser av forskjellig kvalitet på 830 000 m3. 

Det meste av disse sistnevnte massene kommer fra Dovrebanens skjæringer mellom Eidsvoll og 

Minnesund. Andre kombinasjoner øker masseoverskuddet og en kombinasjon med mest tunnel, A1, 

B1a, D2,F3, G7, H1 har et overskudd på nærmere 5 mill m3. 
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Tall i 1000 m3 anbrakte masse       

Alternativ Totalt for E6 og Dovrebanen 

Fjellskjæring Fylling Forsterkningslag  Overskudd 
underskudd 

Andre løsmasser 

A1 0 -500 -190 -690 520 

B1b 1 470 -800 -150 520 100 

C1 940 -230 -60 650 0 

D1 980 -750 -110 120 0 

E1 280 -230 -100 -50 0 

F2a 810 -150 -40 620 50 

G1 760 -680 -230 -150 110 

H1 70 0 -80 -10 50 

Sum 5 310 -3 340 -960 1 010 830 

 

Tabell 6-3 Mengdesammendrag - Totaltall for E6 og Dovrebanen 

 

  Tall i 1000 m3 anbrakte masse   

Alternativ Totalt for E6 og Dovrebanen 

E6 og Dovrebanen - endringer ved andre alternativer Tall i 1000 m3 

B1  gir en endring i masseballansen på: -300 

B1a  gir en endring i masseballansen på: 800 

C2c  gir en endring i masseballansen på: 440 

D2  gir en endring i masseballansen på: 1 290 

F3  gir en endring i masseballansen på: 220 

G1a  gir en endring i masseballansen på: 710 

G2  gir en endring i masseballansen på: 740 

G8  gir en endring i masseballansen på: 410 

G7  gir en endring i masseballansen på: 1 200 

  (NB! Endring i masser er ekskl jordmasser)   

Tabell 6-4 Endringer ved andre alternativer - Totaltall for E6 og Dovrebanen  

 

De fleste  kombinasjoner av alternativer har et betydelig masseoverskudd.  Det er for E6 stedvis bare 

moderat økning av masseoverskudd fra tunnel sammenlignet med utvidelse i dagen da utvidelsen av 

E6 i det vesentlige skjer på østsiden (skjæringssiden) og det her blir lange strekninger med høye 

skjæringer. 

 

For Dovrebanen gir  tunnelalternativene vesentlig større masseoverskudd enn løsninger som går i 

daglinje.  Dagstrekningene langs Mjøsa har en stor andel av profiler i fylling og dette gir betydelige 

forskjeller i masseoverskudd sammenlignet med alternativer i tunnel. 

 

Det er identifisert noen mulige varige og/eller midlertidige deponier i kapittel 6.12.6. Det må forøvrig 

presiseres at det i denne planfasen ikke foreligger fjellkontrollboringer slik at masseberegningene kun 

indikerer nivåer. Det er heller ikke beregnet masser for støytiltak, bakkeplanering mm. Det er uansett 

tilgjengelig tilstrekkelig med løsmasser til slike sideanlegg. Etter at det foreligger et korridorvalg må 

det forøvrig arbeides videre med masseoptimalisering av valgt kombinasjon. 
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6.12.6 Massedeponier 

Det er så langt foreslått 4 deponier innenfor planområdet. Disse er alle med på plankartene og foreslått 

båndlagt for dette formålet. 

 

 Nedlagt grustak vest for Langset kirke 

 2 deponiområder syd for Minnesund stasjon 

 Deponi ved Viksdammen. 

 

I tillegg er det forutsatt et deponi ved Sørli tømmerterminal og ett nord for Skaberud på parsellen 

Skaberud – Kolomoen.  Disse to siste deponiene er ikke endelig lokalisert men forventes å kunne ta 

seg av store restvolum.  

 

Aktuelle måter å håndtere dette overskuddet er: 

 

 Utslaking av skråninger, bakkeplanering 

 Bruk i støyvoller (omfang er ikke kjent) 

 Mellomlager for andre prosjekter på E6 eller til Dovrebanen 

 Mellomlager for andre samfunnsnyttige formål 

 Gjenfylling av tidligere massetak 

 

6.12.7 Vannhåndtering i anleggsperioden 

E6 og Dovrebanen krysser en rekke elver og bekker som drenerer ned mot Mjøsa. Med tilhørende 

kantsoner er disse generelt varierte og artsrike naturmiljøer. Enkelte av bekkene ned mot Mjøsa er i 

tillegg gytebekker for Mjøs-ørret og Mjøs-harr, som Måsabekken og nederste deler av 

Skaberudbekken. Se forøvrig egen temarapport vedrørende naturmiljø og sårbare områder [Litt. 32]. 

 

Håndtering av vann i anleggsperioden vil bli sentralt for alle alternativer. Utslipp av vann har et 

betydelig forurensningspotensiale om dette ikke blir forsvarlig håndtert under anlegget. Det største 

problemet ved både E6-utbyggingen og utbygging av Dovrebanen vurderes å være erosjon og 

tilhørende partikkelforurensning av mindre bekker/elver/evjer/tjern og tilhørende elve- og bekkeos. 

 

Det er ikke foretatt detaljerte vurderinger av vannhåndtering på dette plannivået. Temaet må utredes 

nærmere under reguleringsplanarbeidet og videre under arbeidet med byggeplan og anbud. 

 

For å begrense problemene er det en rekke tiltak/prinsipper som kan gjennomføres og som må 

vurderes. 

 

Eksempler på tiltak er: 

 

 Tilstrebe suksessiv ferdigstillelse slik at en unngår at erosjonsutsatte arealer ligger eksponerte 

lenger enn nødvendig. 

 Avskjære overflatevann ift anleggsområdet og på den måten redusere volumet av vann som 

må behandles. 

 Om nødvendig samle opp vann fra fyllinger og andre erosjonsutsatte flater og lede til 

sedimentasjonsbasseng før utslipp i vassdrag. 

 Erosjonssikring av permanente og midlertidige fyllinger. 

 Finne gode masser/løsninger for permanent dekning av jordskjæringsskråninger. 

 Sørge for sikker deponering av ev sulfidholdige bergarter (eks alunskifer) og andre 

problemmasser.  

 Dokumentasjon av før-tilstand og overvåkning i forhold til akseptgrenser for ulike 

vannparametre. 
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I forbindelse med tunneldriften må produksjonsvannet ledes gjennom en slam- og oljeavskiller etter 

gjeldende regelverk før det går ut til resipient. Ved spesielt sårbare resipienter som er gytesteder for 

fisk og/eller hekkeplasser for fugl kan det være nødvendig med ytterligere rensetiltak. 

 

Ved utslipp til Mjøsa etter ordinær rensing, vurderes fortynningen av produksjonsvannet å være så god 

at det ikke vil gi negative konsekvenser, men det bør antagelig tas hensyn og unngås utslipp nær 

bekker/elver/os. Problemstillingene ift vannhåndtering synes forøvrig å være generelle for alle 

alternativer langs Mjøsa og vurderes enklere enn områdene gjennom Stange som følge av resipientens 

størrelse. 

 

I alternativene med tunneler øst for Tangen (alt G7 og G8) er Viksdammen/Vikselva utsatt for 

forurensning både fra generell partikkelforurensning fra daganlegget/transport og fra produksjonsvann 

fra tunnelbyggingen. Vikselva/Viksdammen er bla leveområde for elvemusling (rødlisteart kategori V) 

og er dermed spesielt sårbar for partikkelforurensning. Det vil her også måtte vurderes om ordinære 

løsninger med slam- og oljeavskiller er godt nok da stoffer som er løst i vannet i liten grad fanges opp 

i renseprosessen. Dette gjelder først og fremst rester av sprengstoff i form av nitrogen/ammonium. 

Ammoniakk er giftig for både plante- og dyreliv. Dette forholdet må vurderes nærmere. 

 

Tangen vest (alt G1, G1a, G2) vurderes å være vesentlig enklere ettersom det ikke foregår 

tunnelbygging i noen av alternativene. Fram til Espa har produksjonsvannet fra tunnelene Mjøsa som 

resipient. Nærføring til Brenntjernet og kryssing av Måsåbekken og andre mindre bekker må sees 

nærmere på i forhold til partikkelforurensning. 

 

I forbindelse med reguleringsplaner for de enkelte delstrekningene vil påvirkning av vannmiljøet bli 

vurdert nærmere, og er blant tema som er aktuelle å behandle videre i miljøoppfølgingsprogram 

(MOP). 

6.12.8 Samlet strekningsvis vurdering 

Påfølgende kommenteres kort de viktigste anleggskonsekvensene og eventuelle forskjeller 

alternativene imellom.  Det må samtidig påpekes at det vil bli stilt strenge krav til entrepenørene som 

utfører anleggene. I tillegg vil en rekke lover og regler som angår anleggsvirksomhet begrense de 

negative konsekvensene. 

 

De typiske konsekvensene som går igjen i stort sett hele prosjektområdet for alle alternativer er: 

 

 Generell anleggstøy fra boring, spunting, sprengning,  graving og transport.   

 

 Lokalt endring av støybildet fra E6 som følge av trafikkomlegginger 

 

 En moderat belastning i form av støv og søle fra anleggsvirksomheten.  Strenge krav til 

renhold og støvdemping vil bidra til å redusere problemet. 

 

 Både daganlegg og i særlig grad tunnelanleggene vil berøre nærliggende bebyggelse i form av 

rystelser ved sprengning.  Rystelsene vil bli merkbare relativt langt fra sprengningsstedet. 

 

 Det må påregnes noe uønsket trafikklekkasje til lokalt vegnett. Trafikkforsinkelser som følge 

av anleggsvirksomheten på E6 innebærer risiko for lekkasje. (Prosjektet vil fokusere på å 

unngå dette, og også iverksette tiltak for å sikre trygghet for myke trafikanter på 

lokalvegnettet i anleggsperioden.  Eksempelvis kan det bli lagt begrensinger på 

gjennomkjøring på lokalvegnettet. 
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Strekning A 

Alt A1  

Tiltaket vil ved utbygging kunne medføre forstyrrelser av vilt og fugl i anleggsfasen. Spesielt sårbart 

er strekningen med nærhet til Vorma.   

 

Strekning B 

Alt B1, B1a, B1b 

Området preges av dårlig plass, tildels vanskelig terreng og betydelige utfordringer ift trafikkavikling i 

anleggsperioden. Selv i alternativ B1a med lange tunneler vil nabolaget påvirkes av anlegget i form av 

anleggsstøy, rystelser ved sprengning etc.  Alternativ B1a vurderes lokalt å være bedre, særlig  i 

forhold til nærmiljø og friluftsliv i anleggsperioden. På den andre siden øker masseoverskuddet og 

dermed transportarbeidet.  

 

Strekning C 

Alt C1 og C2c 

Relativt lite bebyggelse berøres.  I begge alternativer blir det særlig tung belastning på Brøhaug. 

 

Strekning D 

Alt D1 

Området preges av dårlig plass, tildels vanskelig terreng og betydelige utfordringer ift trafikkavikling i 

anleggsperioden. 

 

Alt D2 

Alternativ D2 vurderes lokalt å være bedre, særlig i forhold til nærmiljø og friluftsliv i 

anleggsperioden. På den andre siden øker masseoverskuddet kraftig og dermed transportarbeidet og 

tilhørende belastning i andre deler av prosjektområdet. 

6.12.9 Samordningsgevinster 

En felles utbygging av E6 og Dovrebanen på deler av strekningen langs Mjøsa i Eidsvoll og Stange 

kan gi samordningsgevinster i tilknytning til fire hovedtema:  

 

 Planlegging  

 Grunnerverv  

 Anleggsgjennomføring  

 Omgivelsene  

 

Planlegging  

Samordnet planlegging øker muligheten for å få til gode totalløsninger for transportkorridoren spesielt 

med hensyn til samordning av avbøtende tiltak. Arbeidet med utarbeidelse av felles kommunedelplan 

har så langt vist at dette er tilfelle.  

 

Omgivelsene  

For omgivelsene, spesielt beboerne i området, er det en fordel å få èn anleggsperiode og ikke to med 

noen års mellomrom. Tidsperioden området vil bli påvirket av anleggsvirksomhet kan teoretisk sett 

halveres med felles anleggsgjennomføring. Gjennomføring av avbøtende tiltak blir også mer 

forutsigbart da det i flere tilfelle er nødvendig å bygge både veg og bane før disse rent teknisk kan 

gjennomføres.  

 

Grunnerverv  

Ved et samtidig grunnerverv for E6 og Dovrebanen kan følgende problemstillinger lettere unngås:  

 

 Bygninger som gjennom tiltak kan oppnå tilfredsstillende støynivå ved E6-byggingen, men 

som må innløses som følge en senere jernbanebygging av rent fysiske arealkrav eller ved at 

støynivåene blir samlet for høye til å håndteres.  
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 Unngå at enkelte eiendommer blir vanskelig å omsette eller får meget lav markedsverdi i 

mellomperioden mellom utbygging av E6 og Dovrebanen.  

 

Et samtidig grunnerverv for en del eiendommer kan gjennomføres selv om det ikke blir felles 

utbygging.  

 

Anleggsgjennomføring  

Etablering av felles utbyggingsorganisasjon, felles prosjektering, felles informasjonsvirksomhet og 

samlokalisering av riggområder kan åpne for noen mindre økonomiske besparelser.  

Disponering av skjærings- og fyllingsmasser mellom veg- og jernbaneprosjektet har et betydelig 

potensiale for reduksjon av behovet for massedeponier og sidetak. I tillegg vil en samtidig 

anleggsgjennomføring med samordning av massehåndteringen kunne føre til et mindre transportbehov 

som er gunstig både for økonomi, miljø og trafikksikkerhet. Mye av gevinsten ved dette er allerede tatt 

ut gjennom utarbeidelse av felles kommunedelplan der framtidige jernbanefyllinger er forutsatt å bli 

lagt ut med overskuddsmasse (fjell) fra E6-anlegget.  

Ved utbygging av både E6 og Dovrebanen vil det være behov for å regulere trafikken på både E6, 

Dovrebanen og lokalvegnettet. Dette kan blant annet være kortere stenginger ved sprengning, mindre 

omlegginger av veg/bane og bruk av lokalvegnettet for E6-trafikken. En samordning av slike tiltak for 

de to utbyggingene kan gi noen mindre kostnadsbesparelser.  

Felles entrepriser kan gi besparelser. Felles entrepriser kan for eksempel gjelde spesielle arbeider som 

geotekniske tiltak, sprengning/masseflytting, driving/sikring av tunneler, bruer/kulverter, lokale 

støytiltak og lokalvegbygging. 

 

6.12.10 Avhengigheter mellom veg og bane 

Da ny E6 og ny Dovrebane trolig ikke bygges samtidig på hele strekningen, legges det generelt opp til 

tekniske løsninger som ikke krever en bestemt utbyggingsrekkefølge. Ved nordenden av bebyggelsen 

på Korslund finner vi unntaket, prosjektets kanskje vanskeligste parti med direkte avhengighet mellom 

veg og bane. Dovrebanen og E6 er lagt på en stor fellesfylling ut i Mjøsa. Dagens E6 kan skimtes i 

høyre bildekant (jf Fig 6-8). Her må Dovrebanen flyttes ut på fyllingen før E6 kan ferdigstilles. I 

alternativ B1a er det ingen direkte avhengighet mellom veg og bane, men den korte avstanden mellom 

tiltakene, gjør det også i dette alternativet fordelaktig å bygge veg og bane samtidig. 

 

 

Figur 6-8 Korslund nord,  B1 og B1b – 3D-visualisering ViaNova 
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7 Sammenstilling med samfunnsøkonomisk 
vurdering 

7.1 Grunnlag 
Det er gjennomført kost-nytteanalyser for veg- og jernbanetiltakene, med sikte på å finne vesentlige 

forskjeller mellom alternativene for hhv veg og bane (jf kap 4.6). Analysene er gjort for tre 

kombinasjoner av alternativer. Dette, sammen med dokumentasjonen om de vesentlige ikke prissatte 

konsekvensene og andre beslutningsrelevante tema (jf kap 6), gir grunnlag for å vurdere samlet 

samfunnsøkonomisk nytte og kostnad. 

7.2 Ikke prissatte konsekvenser 
 

De ikke prissatte konsekvensene som det er redegjort for i kap 6, oppsummeres slik: 

  

Tabell m/ oppdaterte vurderinger 2.1.07 og seinere 

Alt. Landskaps-
bilde 

Natur- 
miljø 

Nærmiljø-
friluftsliv 

Kultur- 
miljø 

Natur-
ressurser 

Utbyggingsmuligheter og 
arealbruk 

Samfunns-
sikkerhet 

A1 --/--- --- -- --- - Påvirkes lite Ingen spesielle 
forhold 

B1 -- -/-- -/-- -- 0/- Noe begrensninger i 
framtidige muligheter 

Nærhet mellom 
transportårene 

B1a + 0/- ++ 0/- 0 Små begrensninger i 
framtidige muligheter 

Lange tunneler 

B1b -- - + - 0/- Små begrensninger i 
framtidige muligheter; 
bevarer grendene 

Som B1, i tillegg 
vegtunnel 

C1 -- 
 

--/--- + -- 0/- Påvirkes lite Ingen spesielle 
forhold 

C2c + 
 

- ++ ++ 0 Påvirkes lite Lang vegtunnel 

D1  -- 
 

--/--- - -/--  0/- Påvirkes lite Ingen spesielle 
forhold 

D2  - - + 
 

-  0 Ikke kryss, ellers ingen 
ulemper 

Lang vegtunnel 

Tabell 7-1  Oppsummering av ikke prissatte konsekvenser 

7.3 Prissatte konsekvenser  

7.3.1 E6 

Gardermoen-Moelv er utredet i egen konsekvensutredning med analyse av samfunnsøkonomisk nytte 

[Litt. 2]. Denne analysen forutsatte at hele strekningen blir bygd ut med samme standard og samme 

kapasitet. E6-utbyggingen som helhet har positiv nytte. Parsellen Minnesund-Skaberud er isolert sett 

den minst lønnsomme, fordi den både er dyrere å bygge ut pr løpemeter og har mindre trafikk enn de 

andre parsellene. 

 

Analysene, jf kapittel 5.2, viser at den samfunnsmessige nytten er omtrent lik for alle alternativene. 

Dette forklares med at alle alternativene har omtrent lik reisetid, slik at tids- og kjøretøykostnadene 

blir like. Nytten ligger i redusert reisetid pga økt hastighet. Også for beregnete ulykkeskostnader er 

alternativene nær like, fordi alle alternativene vil gi tilnærmet like stor reduksjon i antall ulykker. Når 

det gjelder miljøkostnader oppnås det en lokal gevinst pga støytiltak. De forutsatte støytiltakene bidrar 

til en betydelig reduksjon i antall støyutsatte personer. Miljønytten i sum blir likevel negativ pga økte 

uslipp av CO2 og NOx. Samlet nytte er i størrelsesorden 1,9 mrd kr. 
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Beregnete kostnader, som omfatter investerings- og driftskostnader, restverdi og skattekostnad, 

spenner fra under 2 mrd kr til over 3 mrd kr. Det er investerings- og driftskostnadene som gir 

forskjellene mellom alternativene. Kombinasjonen av alternativer med minst innslag av tunnel har 

lavest kostnad. 

7.3.2 Dovrebanen 

For jernbanen er det gjort en samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til fylkesdelplanen for 

transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene [Litt. 1]. Denne analysen, som omfatter strekningen 

Eidsvoll-Hamar, viser at full utbygging av dobbeltsporet ikke gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 

mens utbygging av de mest kritiske delparsellene er samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

 

Analysene, jfr kapittel 5.2, viser at den samfunnsmessige brutto nytten av full utbygging av 

strekningen Eidsvoll-Sørli spenner fra ca 3,8 mrd kr til ca 4,1 mrd kr. Forskjellen på omlag 300 mill kr 

oppstår ved at de korteste løsningene, dvs de vestre alternativene forbi Tangen, har kortere kjøretid og 

derved større tidsbesparelse enn de lengste alternativene. Også reduserte ulykkeskostnader gir et 

betydelig bidrag, og mest for de vestre linjene pga mer overført trafikk fra veg til bane. Forskjellene i 

nytte er imidlertid beskjedne sammenliknet med forskjellene i kostnader, der investeringer og endrete 

drifts- og vedlikeholdskostnader er de utslagsgivende postene. Ytterlighetene, kombinasjonen av 

billigste løsninger og kombinasjonen av dyreste løsninger, har en kostnadsdifferanse på omlag 3 mrd 

kr. Neddiskontert netto nytte spenner derved fra omlag - 2,5 mrd kr til - 5,7 mrd kr for hhv billigste og 

dyreste kombinasjon av alternativer. 

7.4 Drøfting E6 
I analysene, jfr kapittel 5.2, uttrykker prosjektets netto nytte differansen mellom brutto nytte og 

kostnad. Fordi samlet brutto nytte er tilnærmet lik, spenner netto nytte fra om lag 0 til omtrent -1 mrd 

kr. Spørsmålet er da hva samfunnet får, eller hvilke ulemper samfunnet unngår, for en merkostnad på 

inntil 1 mrd kr. 

 

Den landskapsmessige nytten av lengre tunnelstrekninger er at en unngår enkelte skjemmende 

terrenginngrep, særlig skjæringer. På den annen side reduseres reiseopplevelsen. Ingen særskilt 

verdifulle landskap blir spart ved å velge de lange tunnelløsningene. For naturmiljøet og kulturmiljøer 

kan en skåne viktige områder ved Ulvin, Skrårud og Strandlykkja ved å velge vegalternativene C2c og 

D2. Tunnelstrekningene vil gi effektiv støyskjerming av utendørs oppholdsarealer. Det er imidlertid 

relativt få personer som får glede av dette. For naturressursene i området har tunnelløsningene 

begrenset nytte. Mjøsstranda berøres ikke av noen av vegalternativene.  

 

Planlagte og sannsynlige utbyggingsinteresser fins først og fremst ved Langset , Morskogen og Espa. 

Tunnelløsning nord for Langset (alt B1a og B1b) vil gi større framtidig handlingsrom enn veg i dagen 

(B1). Forutsatt tilfredstillende støyskjerming ved alt C1 kan det med planavklaring åpnes for spredt 

boligbygging ved Morskogen. Alt C2c berører ikke utbyggingsmulighetene ved Morskogen.  

Hensynet til eksisterende og planlagt bebyggelse ved Espa er ivaretatt ved begge alternativene på 

denne strekningen. Mht sikker transport er det ingen forskjeller mellom dag- og tunnelløsninger. 

Forskjellen oppstår først når det har skjedd uhell, idet konsekvensene av en ulykke kan bli vesentlig 

større i en vegtunnel enn på en dagstrekning.  

7.5 Drøfting Dovrebanen 
En lengre tunnel ved Morskogen vil frigi strandsona ved Morskogen og er forutsatt for å kompensere 

for de relativt lange strekningene banen er foreslått lagt i strandkanten. Av de strandstrekningene en 

ellers kan spare ved å velge tunnel med moderat lengde, eller for Espas del også ved bru over 

Tangenbukta, vurderes nytten å være størst i Espaområdet. Her vil forholdsvis mange få nytte av at 

strandstrekninger frigis. Dernest vil en tunnelløsning ved Ørbekk/Korslund (alt B1a og B1b) frigi et 

større nyttbart strandområde enn dagløsningen B1. Den landskapsmessige nytten av lengre 

tunnelstrekninger er begrenset, forutsatt en variert utforming av fyllingsstrekningene mot Mjøsa. Ingen 
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særskilt verdifulle landskap blir spart ved å velge de lange tunnelløsningene. For naturmiljøet og 

kulturmiljøer kan en skåne verdifulle områder ved Strandlykkja ved å velge banealternativet D2. Som 

for vegen vil tunnelstrekningene være effektiv støyskjerming av utendørs oppholdsarealer. Det er 

imidlertid relativt få personer som får glede av dette. For naturressursene i området har 

tunnelløsningene begrenset nytte.  

 

Ser en på Mjøsstranda samlet, vil omleggingene av banen bidra til å åpne lengre strekninger for f eks 

allmenn bruk. Tunnelalternativene, og de vestre alternativene fra Espa til Tangen, vil bidra til det beste 

resultatet. Mange strandstrekninger vil fortsatt være preget av banen. Her er det muligheter for tiltak 

som gir allmennheten tilgang til Mjøsa, eller tiltak som begrenser landskapsmessige virkninger sett fra 

Mjøsa. 

 

Planlagte og sannsynlige utbyggingsinteresser fins først og fremst ved Langset og Tangen. 

Tunnelløsning nord for Langset (alt B1a og B1b) vil gi større framtidig handlingsrom enn bane i dagen 

(B1). Hensynet til eksisterende og planlagt bebyggelse ved Espa er i mindre grad berørt av 

alternativene på denne strekningen. Verken vestre eller østre jernbaneløsning forbi Tangen griper inn i 

planlagte utbyggingsområder. Valget kan være viktig for Tangens utviklingsretning. Det er imidlertid 

ikke grunnlag for å hevde at den ene retningen er bedre enn den andre. Uansett åpner det seg 

muligheter i Tangen sentrum når eksisterende bane blir lagt ned. Mht sikker transport er det ingen 

forskjeller mellom dag- og tunnelløsninger. Forskjellen oppstår først når det har skjedd uhell, idet 

konsekvensene av en ulykke kan være vesentlig større i en jernbanetunnel enn på en dagstrekning.  

7.6 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 
Hensikten med felles planlegging for E6 og Dovrebanen er beskrevet i kap 6.12.9 Samordning av 

avbøtende tiltak er et sentralt poeng. I planleggingen er dette fulgt opp ved å søke etter løsninger der 

veg og bane går i tunnel på sammenfallende strekninger jfr kap 6.10. Planforslaget omfatter slike 

muligheter ved Ørbekk (alt B1a, B1b), Tunneltoppen (alt B1, B1a, B1b) og Korslund (alt B1a), 

Morskogen (alt C2c), Strandlykkja (alt D2) og Espa (i større eller mindre grad i alle alternativer). Både 

ved Ørbekk/Korslund, Espa, Tunneltoppen og Morskogen, vil felles tunnelløsninger, som innebærer at 

dagens barrierer og støykilder blir fjernet, være nyttige, idet flere hensyn blir ivaretatt. 

Strandsoneregnskapet jfr kap 6.9, viser at det er mulig å frigjøre strandområder og øke 

tilgjengeligheten til Mjøsstranda.   

 

Utbyggingsfasen vil på ulike måter kunne påvirke befolkningens helse, og dette må håndteres av 

tiltakshaverne. Det er ikke påviselige forskjeller mellom alternativene i forhold til helse. 

 

Det er usikkert om hvorvidt tiltakene også kan bli gjennomført som fellesprosjekt. Sett fra 

Jernbaneverkets og Statens vegvesens side kan dette være nyttig pga felles grunnerverv, felles 

entrepriser, felles rigg og drift osv. Også for den totale massehåndteringen kan samordnet og samtidig 

utbygging være gunstig. For omgivelsene, og spesielt berørte innbyggere, vil en felles utbygging være 

gunstig. Dette er knyttet til alle forhold ved anleggsgjennomføringen, som grunnerverv, støyulemper 

som kan bli konsentrert i tid, trafikkomlegginger, bare en runde med trafikkforstyrrelser, mm.  
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8 Oppfølging av planen 

8.1 Reguleringsplaner 
Veg- og banetraseene samt massedeponier er vist som båndlagte områder. Kommunedelplanene må 

derfor følges opp med reguleringsplaner innen 4 år etter planvedtak. Inndelingen i antall 

reguleringsplaner er ikke avklart. Følgende prinsipper er sannsynlige: 

 Reguleringsplan for jernbanen fra Eidsvoll til Minnesund fremmes for seg. 

 Det utarbeides minst en samlet reguleringsplan for veg og bane fra Minnesund til fylkesgrensa 

(strekning B, C og del av D), og en tilsvarende plan fra fylkesgrensa til Kleverud (resten av 

strekning D og strekning E) 

 Det utarbeides separate reguleringsplaner for veg og bane fra Kleverud og nordover, hhv strekning 

F og strekning G og H. 

 

Reguleringsplanene skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som atkomster, 

over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, 

herunder støytiltak og andre miljøtiltak osv.  

 

8.2 Planlagt framdrift  
Framdriften for utarbeidelse og vedtak av kommunedelplan med konsekvensutredning for E6 og 

Dovrebanen på strekningen har bakgrunn i følgende forhold: 

 

 Det må være sikkerhet om anleggskostnadene før Samferdselsdepartementet kan fremme 

bompengeproposisjonen for E6 Dal-Minnesund-Skaberud til behandling i Stortinget.  Dette betyr 

det at det må foreligge avklaring av løsninger på strekningen Minnesund-Skaberud forankret i 

vedtatt kommunedelplan.   

 Det er et uttrykt ønske om å ferdigstille E6 Gardermoen-Kolomoen i løpet av 2012. Anleggsstart 

på strekningen Minnesund-Skaberud må da skje seinest 2010. Dette igjen krever godkjent 

reguleringsplan i løpet av 2008.  

 For Dovrebanen er det foreslått midler til forlengelse av kryssingsspor, som del av en 

dobbeltsporparsell, i NTP-perioden 2006-2009. I andre del av perioden, 2010-2015, er det 

forutsatt bygget dobbeltsporparseller på strekningen. Tidspunkt for samlet gjennomføring er uviss. 

 

8.3 Oppfølging av helse, miljø og trafikksikkerhet 
Helse 

Med de forutsatte forutsatte støytiltakene vil støyforholdene i de bebygde områdene bli bedre. En mer 

trafikksikker veg vil være positivt med hensyn til faktisk og opplevd trygghet.  

Fasen fram til ferdig anlegg medfører aktiviteter som på ulikt vis kan påvirke befolkningens helse 

negativt. Grunnervervsprosessen kan medføre økonomisk usikkerhet for grunneiere og 

rettighetshavere. Usikkerhet om løsninger kan være en belastning. Ikke minst vil opplevde ulemper i 

anleggsfasen, dvs støy, luftforurensning og ulike typer midlertidige løsninger, kunne gå på helsa løs. 

Urimelige belastninger på befolkningens helse og trivsel kan forebygges ved at tiltakshaverne og 

utførende (entreprenørene) gir god informasjon og muligheter for medvirkning. 

 

Miljø 

Konsekvensutredningen har avdekket viktig informasjon om planområdet, og det er påpekt negative 

konsekvenser og sårbare områder. Et miljøoppfølgingprogram (MOP) er en måte å håndtere denne 

informasjonen på i den videre planleggingen og gjennomføringen av planen. Programmet vil bli 

utarbeidet i tilknytning til reguleringsplanene. Viktige momenter i miljøoppfølgingsprogrammet vil 

blant annet være følgende: 
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 Eventuelle oppfølgende undersøkelser 

 Overvåkning av faktiske effekter av tiltaket og ev oppfølging av dette 

 Tiltak for å begrense inngrep i terreng og vegetasjon, utover et nødvendig minimum 

 Tiltak for å begrense permanente og midlertidige (akutte) utslipp til grunn og vann 

 Tiltak for å begrense støyulemper i anleggsfasen, herunder krav til driftstider  

 Rutiner for å forebygge miljøskader i anleggs- og driftsfasen 

 Rutiner for å håndtere og rapportere avvik (dvs hendelser som er negative for miljøet) 

 

Trafikksikkerhet 
Utbyggingen medfører betydelige utfordringer for trafikksikkerheten, både på veg og bane. Dels er det 

forutsatt anleggsvirksomhet inntil veg og bane med ordinær drift, og dels vil det bli nødvendig med 

midlertidige stenginger og omlegginger av både E6, lokalveger og atkomster. Det vil bli utarbeidet en 

egen trafikksikkerhetsplan som til enhver tid sikrer at alle trafikantkategorier tilbys et sikkert vegnett i 

anleggsperioden. Planen vil i særlig grad fokusere på å sikre trygg ferdsel mellom hjem og skole, og 

forøvrig sikre at lokaltrafikken ivaretar både framkommelighet og sikkerhet. Trafikksikkerhet i 

anleggsperioden er også et sentralt tema i kvalitetsplanen for vegprosjektet (kvalitetsplanen inkluderer 

alle HMS tema). Statens vegvesen vil også ansette en trafikksikkerhetsingeniør som vil få ansvar for 

trafikksikkerheten for alle typer trafikkanter og arbeidere i anleggsperioden.  

 

8.4 Store konstruksjoner 
I prosjektet inngår en rekke store konstruksjoner i form av bruer, kulverter, tunneler, store fyllinger, og 

høye skjæringer.  Detaljutforming av disse vil skje i reguleringsfasen der både estetikk, grunnforhold, 

og ikke minst byggetekniske problemstillinger vil bli avgjørende for valg av løsninger.  De 

konstruksjonene som vises i foreliggende plan må derfor betraktes som foreløpige skisser. 

 

Dersom det blir valgt en vestre linje forbi Tangen, dvs alt G1, G1a eller G2, er det behov for detaljerte 

vurderinger av mulige bruløsninger over Tangenvika. Alternativene medfører ulike utfordringer; alt 

G1 og G1a med krumme bruer og alt G2 med høy bru. Alle må fundamenteres på stort djup. 

 

Jernbanebrua over Vorma ved Minnesund blir et dominerende anlegg. Den vil påvirke 

vanngjennomstrømming og erosjon i området. Det kan bli nødvendig med modellforsøk for å finne 

optimal utforming av fundamentene, med sikte på å forebygge negative konsekvenser for interessene i 

Vorma. I tillegg er det en betydelig utfordring å utforme brua på en måte som tar hensyn til det 

landskapet og kulturmiljøet den kommer i. 

 

Utfyllingene i Vorma er ikke antatt å påvirke avrenning og erosjon. Det er likevel nødvendig med 

detaljerte geotekniske og hydrauliske undersøkelser for å forebygge ulemper i dette området. 
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9 Kommunedelplanens arealdel 

9.1 Prinsipper 
Planområdet er avgrenset slik at støyutsatte områder før skjerming er med i planen. Det er gjort 

skjematiske tilpasninger, dvs at linjer er rettet ut. 

 

Planforslaget omfatter nye linjer for E6 og Dovrebanen med byggeforbudssoner på hhv 100 m og 30 

m, vegkryss og jernbaneholdeplasser. I tillegg inngår de tiltakene som er direkte konsekvenser av 

utbyggingen. Dette gjelder mulige områder for massedeponier, så langt de er identifisert, og tiltak for 

friluftsliv i strandsonen. 

 

På øvrige arealer innenfor planområdet er gjeldende arealdel til kommuneplanen vist uendret. 

 

9.2 Plankart 
På de neste sidene er det vist nedfotograferte plankart for hver strekning og hvert alternativ eller 

kombinasjon av alternativer. Det dreier seg om 6 kart
3
. 

 

9.3 Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til planen 
Kommunedelplanen må følges opp med reguleringsplan for tiltakene. Plan- og bygningsloven § 20-4 

hjemler ikke ytterligere utfyllende bestemmelser for samferdselstiltak. Premisser, viktige hensyn osv 

som er påpekt i plandokumentet skal legges til grunn for arbeidet med reguleringsplaner (se kap 8.1). 

 

For utbyggingsområder og LNF-områder innenfor kommunedelplanens arealdel gjelder de utfyllende 

bestemmelser og retningslinjer som er fastsatt i kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.06.03. 

                                                      
3
 Kun de tre plankartene som er vedtatt, er med i denne utgaven. 
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Vedtak i kommunestyret den 25.juni 2007, sak 53/07 

Pkt.1: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 vedtar Eidsvoll kommune: Kommunedelplan med 
konsekvensutredning for E6 mellom Minnesund og Hedmark grense, og Dovrebanen mellom 
Eidsvoll stasjon og Hedmark grense med følgende alternativer for delstrekningene A, B, C og 
D: alternativ A1, alternativ B1a, alternativ C2c og D2. Planforslaget med konsekvensutredning 
er datert januar 2007 og de strekningsvise kommunedelplankartene er datert 22.desember 
2006. 
 

Pkt.2: 

Kommunestyret mener det er feil at ingen hadde innvendinger mot metodebruken, se 
Sammenstilling av høringsuttalelser med tiltakshavernes kommentarer (mai 2007), pkt.3.3.3. 
I Eidsvoll kommunes høringsuttalelse til planprogrammet pekte vi dels på dilemmaer, dels ba 
vi om en annen tilnærming til problematikken enn det som gjøres i håndbok 140. I det 
innledende pkt.4 i vår høringsuttalelse står det:  

 
Kommuneplanen for Eidsvoll (den er nå under revisjon) har en 
tidshorisont på 12 år. De to samferdselstiltakene det her er snakk 
om har et mye lengre perspektiv. Den funksjonelle levetida for veg 
og bane er svært lang. Å kun vurdere tiltakene i forhold til 
eksisterende og framtidig fastlagte utbyggingsområder – slik det er 
lagt opp til i forslaget – er ikke tilstrekkelig. Et mye lenger 
tidsperspektiv må legges til grunn. Selv om et område i dag ikke 
omfattes av utbyggingsplaner, må det vurderes ut fra framtidige 
ønsker og behov. – Dvs. ut fra hvilket potensiale området har. 

 
Videre, i et eget avsnitt, kritiserer vi nettopp metodevalget. Her står det blant annet: 

 
Vi må presisere at nå-situasjonen, det såkalte 0-alternativet, ikke 
er noen god situasjon. Banen danner en kontinuerlig barriere mot 
Mjøsa. Med den økende togtrafikken har denne barrieren blitt 
stadig mer belastende. Eksisterende vegtrasé skjærer seg gjennom 
landskapet og danner dels barriere, dels beslaglegger og ødelegger 
vegen natur- og kulturlandskap. Situasjonen er således ikke en 0-
situasjon i forhold til belastning. Å vurdere tiltakene i forhold til om 
resultatet blir dårligere eller bedre enn dagens situasjon, kan gi lite 
relevant informasjon. Eidsvoll kommune mener derfor at de ikke 
prissatte konsekvensene må gjøres ut fra en sammenlikning av 
områdenes egenverdi. Det vil bety at et ”0-alternativ” må svare til 
E6 og jernbane i tunnel eller et annet trasévalg som ikke berører 
området. Gammel vegskjæring kan fylles igjen og områder 
reetableres. Dette kan være en ”0-løsning”. Metoden som er angitt 
i pkt.3.3.1 bør derfor endres slik at en bedre får fram de virkelige 
konsekvensene som to så store samferdselstiltak innebærer. 

 
I sitt brev av 22.052007 vurderer Direktoratet for naturforvaltning (DN) de samla inngrepene 
som så store at det er vanskelig å se på dette som noe annet enn en nybygging. I praksis er 
dette en metodekritikk.  
 

Pkt.3: 
Kommunestyret mener at konsekvensene for alternativene B1, C1 og D1 er underestimert, og 
begrunner dette på samme måte som Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen 
gjør i sin høringsuttalelse. Fylkesmannen skriver blant annet: 
”Alternativene for E6 og Dovrebanen berører i ulik grad dyrka mark og kulturlandskapshensyn. 
Jord-, skogbruks- og utmarksressurser, landskapsbilde/kulturlandskap, naturtyper og trua og 
sårbare arter og kulturmiljø (gårdstun/bygninger) er vurdert i hver sine rapporter. Temaene er 
hver for seg vurdert å ha lokal verdi, og inngrepene er samlet sett vurdert å ha liten negativ 
konsekvens. Dersom man vurderer nærheten til Mjøsa sammen med de øvrige verdiene for 



områdene som helhet, mener Fylkesmannen at flere jordbruksområder minst må ha regional 
verdi. Fylkesmannen mener at alternativ B1, C1 og D1 har større negative konsekvenser enn 
det som er lagt til grunn i rapportene.”  
 
Kommunestyret viser også til uttalelsen fra Direktoratet for naturforvaltning (brev av 
22.05.2007) hvor Eidsvoll kommune får full støtte i sine vurderinger. DN viser til skjerpede 
krav i så vel lokal, nasjonal som internasjonal miljøpolitikk, og legger til grunn at 
miljøbelastninger så langt det er mulig skal rettes opp. Det framheves at norsk vassdragsnatur 
er unik og er en naturarv som Norge har et internasjonalt ansvar for å verne om og forvalte.  
 
Pkt.4 

Eidsvoll kommunestyre forventer, slik Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjør, at det foretas en 
helhetlig vurdering i forhold til trasévalg. Aksept av alternativ A1, med sine fra middels til store 
negative konsekvenser, må føre til at en tar sterkere miljøhensyn på B- og C-strekningene.  
 
ENSTEMMIG. 

 









 



Likelydende til:
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus
- Fylkesmannen i Hedmark

1) Bakgrunnen for saken

DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

Statssekretceren

Deres ref Vår ref

200703211 /MT

Eidsvoll og Stange kommuner - innsigelser til kommunedelplaner
for E6 og Dovrebanen

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmennenes brev 3. oktober 2007
for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd.

Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen
med alternativene Bl, C2c, Dl, F2a og G2. Alternativene Al, El og H1 er
vedtatt av kommunene uten innsigelse, og den totale strekningen blir da Al,
Bl, C2c, D1, El, F2a, G2 og Hl. Det forutsettes gjennomført avbøtende tiltak
knyttet til adkomst og opparbeiding av strandsonen, landskapstilpassing og
støyskjerming. Det legges også til grunn at innløsning av skole og barnehage
på Espa inngår som en del av vegprosjektet. Vedtaket er gjort etter en helhetlig
og langsiktig vurdering, der hensynet til strandsone, landskap,
barrierevirkning og jordvern er vurdert i forhold til kostnader. Innsigelsene fra
Jernbaneverket og Statens vegvesen tas etter dette delvis til følge.

Forslag til kommunedelplaner  for E6 og Dovrebanen med konsekvensutrecininger
er utarbeidet av Statens vegvesen og Jernbaneverket som et fellesprosjekt. Bakgrunnen
er behovet for å løse problemer med trafikksikkerhet og framkommelighet på
stamvegen, og sikre bedre kapasitet på en av hovedstrekningene i det nasjonale
jernbanenettet. Planene gjelder utvidelse av E6 til 4 felt fra Minnesund i Eidsvoll
kommune til Skaberud i Stange kommune, og nytt dobbeltspor for Dovrebanen fra
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Eidsvoll stasjon i Eidsvoll kommune til Sørli i Stange kommune. Strekningen er inndelt
i 8 delstrekninger som er angitt med bokstaver fra A til H, med flere alternative traseer.
Traseene Al, El og H1 er vedtatt av kommunen uten innsigelse.

Departementet skal avgjøre valg av alternativ for strekningene B, C, D, F og G. For
disse strekningene foreligger det flere alternativer. Det er fremmet innsigelser til de
fleste alternativene, fra fylkeskommunene, fylkeslandbruksstyrene, fylkesmennene
v/miljøvernavdelingene, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Kommunestyrene i
Eidsvoll og Stange har vedtatt alternativene Bla, C2c, D2, F3 og G7. Statens vegvesen
og Jernbaneverket har fremmet innsigelser til disse, og anbefaler alternativene Bl, C1,
D1, F2a og Gl.

Eidsvoll og Stange kommuner sendte forslaget til kommunedeiplaner med alle
alternativene på høring og offentlig ettersyn ved brev 15. februar 2007. Det ble gitt
uttalelser fra en rekke offentlige myndigheter, organisasjoner og privatpersoner.

2) Innsigelser til alternativene

Eidsvoll kommune streknin ene B Co D

Statens vegvesen  fremmet 29. mars 2007 innsigelse til alternativ Bla, Blb, C2c og D2 i
Eidsvoll kommune. De mener nytten av disse alternativene ikke kan forsvare de økte
kostnadene, sett i forhold til alternative traseer.

Akershus fylkeslandbruksstyre  fremmet 28. mars 2007 innsigelse til alternativ B1,
Blb og Cl, på bakgrunn av de samlede verdiene knyttet til jordressurser og
kulturlandskap i områdene Ørbekk, Korslund og Ulvin. De mener alternativ Cl vil
ødelegge det bevaringsverdige gårdstunet på Nedre Ulvin.

Jernbaneverket  fremmet 30. mars 2007 innsigelse til alternativ Bla, på grunn av svært
høye kostnader, og at en forlengelse av Molykkja krysningsspor i eksisterende trase
ikke vil gi effekt i form av et langsiktig bidrag til dobbeltspor. Jernbaneverket fremmet
også innsigelse til alternativ D2, som de mener gir svært høye kostnader i forhold til
gevinster. Jernbaneverket mener en ytterligere fordyring av prosjektet gjennom
kostbare tunnelløsninger på strekning B og D ikke kan forsvares i forhold til de
fordelene som oppnås for relativt små lokalsamfunn og naturkvaliteter i området.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/miljøvernavdelingen  fremmet 30. mars 2007
innsigelse til alternativ B1, B1b og Cl. Fylkesmannen anser at alternativ B1 ikke gir en
god nok løsning i forhold til kulturmiljøet/kulturlandskapet, nærmiljø/friluftsliv og
lokalsan-tfunn. For alternativ B1b mener fylkesmannen at utbygger må dokumentere
hvordan to korte tunneler ved Ørbekk/Støjordet og Tunneltoppen kan ivareta hensynet
til kulturmiljøet/kulturlandskapet, naturtyper, nærmiljø/friluftsliv og lokalsarnfunn på
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en god måte. Når det gjelder C1 anses at tiltakshaver ikke har dokumentert at hensynet
til landskapsrommet og kulturlandskapet ved Ulvin er godt nok ivaretatt.

Akershus fylkeskommune v/fylkesutvalget fremmet 19. april 2007 innsigelse til
alternativ B1, Blb og Cl. Innsigelsene til B-alternativene er begrunnet blant annet med
at de vil forsterke landskapsinngrepene og vanskeliggjøre videre utvikling i forbindelse
med boligutbygging. Innsigelsen til Cl er begrunnet med at E6 her vil fungere som en
barriere for befolkningen i området og bli svært synlig i landskapet. Det skapes store
sår i et verdifullt kulturlandskap. Spesielt nevnes gården Nedre Ulvin, som utgjør et
kulturmiljø av nasjonal verdi.

Stan e kommune streknin ene D Fo G

Statens vegvesen fremmet 29. mars 2007 innsigelse til alternativ D2 og F3, etter en
vurdering av de prissatte og ikke-prissatte konsekvenser av alternativene. De mener
nytten ikke kan forsvares i forhold til økte kostnader.

Jernbaneverket fremmet 30. mars 2007 innsigelse til alternativ D2, G2, G7 og G8. De
mener kostnadene ikke kan forsvares ut fra positive effekter på ikke-prissatte tema i
konsekvensutredningen.

Fylkesmannen i Hedmark v/miljøvernavdelingen fremmet 30. mars 2007
innsigelse til alternativ G1, Gla og G8. Innsigelsene til G1 og G8 begrunnes med at
fylkesmannen mener at det i et langsiktig perspektiv ikke er riktig å opprettholde
jernbanen som en barriere i strandsonen over flere kilometer. Innsigelsen til Gla
begrunnes med at dette alternativet vil berøre sentrale strandområder ved Espa.

Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet fremmet 16. april 2007 innsigelse til
alternativene Gl, Gla og G8, som vil beslaglegge strandsonen og gi forsterket
barrierevirkning. Fylkesrådet understreker at framtidig veg og jernbane ikke må bli til
hinder for en langsiktig utvikling av Tangen-Espaområdet til et attraktivt større tettsted.

3) Videre saksgang

Eidsvoll kommunestyre vedtok 25. juni 2007 kommunedelplanen med alternativene
Al, Bla, C2c og D2. Kommunestyret mener konsekvensene for alternativene B1, Cl og
Dl er underestimert. Kommunestyret forventer at det foretas en helhetlig vurdering i
forhold til trasevalg. De mener at når alternativ Al med sine negative konsekvenser er
akseptert av kommunen, må det føre til at det tas sterkere miljøhensyn på B og C-
strekningene.

Stange kommunestyre vedtok 13. juni 2007 kommunedelplanen med alternativene
D2, E1, F3, G7 og H1.
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Melding  i saken ble holdt 28. august 2007, men førte ikke fram. Det framgår av
oppsummeringen fra meklingsmøtet 12. september 2007 at fylkesmennene på møtet la
fram en felles skisse til løsning med alternativene Al, B1 for Dovrebanen, B1b for E6,
C2c, Dl, El, F3, G2 og H1.

I meklingsreferatet er kommunenes synspunkter gjengitt.

Eidsvoll kommune  mener verdsettingen av de miljomessige konsekvenser er satt for
lavt, idet det totale omfanget av inngrepet ikke kommer fram. De mener
barrierevirkningen av åpne løsninger for veg og bane er sterkt undervurdert, og at det
legges til grunn et for kortsiktig perspektiv. Åpne løsninger for veg og bane anses å stå i
strid med nasjonale mål om å sikre strandsonen for allmennheten. Dessuten mener
kommunen at støyproblematikken er undervurdert. For B-strekningen viser
kommunen til at det på Orbekk og Korslund er tradisjonelt landbruk, gode muligheter
for strandliv, hytter og flotte områder for framtidig boligbygging. For området
Morskogen/Ulvin på C-strekningen ønsker kommunen vegen i tunnel fordi dette er et
av de mest naturskjønne og attraktive områdene langs Mjøsa, med landbruk og viktig
kulturlandskap.

Stange kommune  påpeker at utbyggingen gjelder et område med mange
miljøkvaliteter og utviklingsmuligheter. De mener at samferdselsutbyggingen i
Mjøslandskapet må planlegges i et 100-årsperspektiv, og at miljøkvalitetene ikke er
ivaretatt i tiltakshavernes forslag. Stange kommune slutter seg til Eidsvoll kommunes
synspunkter vedrørende verdsetting, barrierevirkning, strandsone og støy ved åpen
løsning.

Ved brev av 12. september 2007 fra Statens vegvesen ble saken oversendt
fylkesmennene i Oslo og Akershus og Hedmark.

Fylkesmennene  foreslår i det felles oversendelsesbrevet til departementet 3. oktober
2007 en løsning med alternativene B1b, C2c, Dl, F3 og G2 for de omstridte
strekningene. Fylkesmennene mener merkostnadene i forhold til tiltakshavernes
alternativer kan forsvares ut fra hensynet til bedre miljøkvalitet og ytterligere bevaring
av strandsonen langs Mjøsa.

Fylkesmennene anbefaler alternativ B1b og vurderer ikke Bla som realistisk.
Fylkesmennene har lagt vekt på at Blb frigjør en strekning av strandsonen og tar
hensyn til kulturlandskapet. Subsidiært mener fylkesmennene at det kan vurderes en
kombinasjon av alternativ B1b for Dovrebanen og alternativ B1 for E6, men der E6
legges i en ca 300 meter lang miljøkulvert, som skissert av Statens vegvesen under
meklingsmøtet.

Fylkesmennenes tilrår alternativ C2c fordi E6 i tunnel gir fri passasje til stranda og tar
hensyn til kulturmiljøet i området.
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Fylkesmennene anbefaler alternativ Dl etter en avveining mellom miljøgevinst og
økonomi.

Fylkesmennene anbefaler alternativ F3 ut fra helhetlige vurderinger av landskap,
kulturmiljøer og lokal tilgjengelighet til strandsonen.

Fylkesmennene anbefaler alternativ G2 med tunnel mellom Kleverud og Espa, og
høybro over Tangenbukta. Fylkesmennene har lagt vesentlig vekt på at høybro over
Tangenbukta frigjør ca 4 km strandsone nord for broa og videre strandsonen sørover
mot Kleverud. Sammen med E6-alternativet F3 gir G2 også en helhetlig og god løsning
for landskapet med lokal tilgjengelighet i Espaområdet.

Befaring og møte om saken ble holdt 13. desember 2007 med representanter for
Eidsvoll og Stange kommuner, Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkeskommunene,
fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, Vegdirektoratet, Direktoratet for
naturforvaltning, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og
Miljøverndepartementet. Representanter for flere velforeninger var også til stede.

Landbruks- og matdepartementet ga uttalelse 21. januar 2008. Departementet mener
løsningen fylkesmennene la fram i forbindelse med meklingen gir en god helhetlig
løsning, som ivaretar landbrukets produksjonsarealer på en tilfredsstillende måte. De
anbefaler derfor alternativene Bl for Dovrebanen og Blb for E6, C2c, D1, F3 og G2.

Landbruks- og matdepartementet støtter innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret til
alternativ B1 for E6, men støtter ikke innsigelsen til alternativ Blb for Dovrebanen. De
mener hensynet til dyrket og dyrkbar jord ikke er sterkt nok til å forsvare alternativ
Bla. De mener meklingsforslaget fra fylkesmennene med alternativ B1 for Dovrebanen
og alternativ Blb for E6 gir en god løsning for landbruksinteressene ved at strekningen
mellom Langset og Ørbekk blir skjermet for E6.

Landbruks- og matdepartementet støtter fylkeslandbruksstyrets innsigelse til Cl.
Departementet mener hensynet til vern av dyrket og dyrkbar jord er viktig i Ulvin, selv
om en utvidelse av E6 ikke medfører omdisponering av store arealer.

Landbruks- og matdepartementet har foretatt sin vurdering med bakgrunn i de politiske
føringer for landbruks- og jordvernpolitikken i Soria Moria-erklæringen, fellesbrev fra
Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet 21. februar 2006, St.prp.
nr. 1 (2007-2008) om Landbruks- og matdepartementets budsjett og St.meld. nr. 26
(2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.

Direktoratet for naturforvaltning støtter i uttalelse 29. januar 2008 kommunens
vedtak av alternativ Bla, C2c, D2 og F3, og fylkesmannens anbefaling for jernbane etter
alternativ G2 med tunnel og høy bro. Direktoratet støtter dermed innsigelsen fra
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fylkesmannen v/miljøvernavdelingen for strekningene B, C og G. Direktoratet peker på
at det er viktig å utnytte muligheten til å rette opp en uakseptabel miljøtilstand ved at
jernbanen i dag belaster strandsonen på hele denne strekningen langs Mjøsa.
Direktoratet mener tunnelalternativene på noen strekninger må ses på som nødvendige
kostnader i forhold til hensyn fastlagt i den nasjonale miljøpolitikken.

Direktoratet for naturforvaltning viser til at alternativ Bla vil frigi store strekninger
langs Mjøsa og gi store utviklingsmuligheter, i motsetning til de andre B-alternativene.
Direktoratet mener tunnel også for E6 etter alternativ C2c vil gi betydelige
miljøgevinster for lokalsamfunnet og kulturlandskapet på Morskogen og Ulvin og
ivareta landskapsverdier og utviklingsmuligheter. Direktoratet mener alternativ D2 og
alternativ F3 bør velges for å frigjøre strandsonen og utviklingsmulighetene i området.
Direktoratet for naturforvaltning anbefaler alternativ G2 fordi det frigjør strandsonen på
en lengre strekning. Selv om bro over sundet mellom Espa og Tangenhalvøya gir
negative konsekvenser for landskapet, er dette alternativet langt billigere enn G7 som
kommunen har vedtatt De østlige alternativene har dessuten negative konsekvenser
for området langs Vikselva.

Direktoratet viser til at det framgår av flere stortingsmeldinger at strandsonen langs
vann og vassdrag skal tillegges stor vekt i arealforvaltningen, blant annet i St.meld. nr.
26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.

Samferdselsdepartementet  uttalte seg 31. mars 2008, på basis av brev 10. januar 2008
fra Jernbaneverket og 16. januar 2008 fra Vegdirektoratet. Samferdselsdepartementet
støtter Vegdirektoratets og Jernbaneverkets primære standpunkt. Departementet har
forståelse for at det lokalt ønskes alternativer som kan bidra til bedre miljøkvalitet og å
sikre strandsonen langs Mjøsa. Samferdselsdepartementet mener imidlertid at åpen
veg for E6 og den anbefalte linjeføring for Dovrebanen i hovedsak vil være en forsvarlig
løsning. Tilgjengeligheten i strandsonen vil bli bedre enn i dag. Den løsning
kommunene ønsker vil være svært kostbar og redusere lønnsomheten i prosjektet.

Etter Samferdselsdepartementets oppfatning er fordelene ved en utbygging av E6 med
lange tunneler ikke store nok til å kunne forsvare de samlede merkostnadene til
investering, drift og vedlikehold. For jernbanestrekningen mener Samferdsels-
departementet at selv om de ikke-prissatte konsekvensene er mer positive for enkelte
alternativer, er det ikke tilstrekkelig til å forsvare de store kostnadsøkningene.
Departementet viser ellers til at det i den seinere tid har kommet fram at det er til dels
store kostnadsøkninger på utbyggingsprosjekter innenfor veg- og jernbanesektoren. I
tillegg vil nye retningslinjer for bygging av vegtunneler også øke kostnadene.

Ordførerne i Eidsvoll og Stange kommuner  hadde møte med miljø- og
utviklingsministeren 4. april 2008. I brev 3. april 2008 har de summert opp sine
synspunkter i saken. De viser til at saken gjelder strandsonen til Norges største innsjø,
med flott innlandskyst som er lett tilgjengelig for store befolkningsgrupper. Store deler
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av strandsonen er beslaglagt av veg og bane, og kommunene ønsker miljøtunneler for å
rette opp noe av dette. De mener merkostnadene er helt nødvendige for å ivareta natur,
miljø og interessene til kommende generasjoner.

Kommunene mener at Statens vegvesen og Jernbaneverket i for stor grad har vektlagt
pris, og i for liten grad vektlagt samfunnmessig nytte og verdien av gode miljøløsninger.
De peker på at det er forutsatt bompenger i 15 år, med muligheter for å utvide perioden
til 20 år. For jernbanen mener de andre muligheter enn finansiering over statsbudsjettet
bør vurderes.

4)  Miljøverndepartementets vurdering

Kommunestyrene i Eidsvoll og Stange har vedtatt kommunedelplanene for E6 og
Dovrebanen med alternativene Al, Bla, C2c, D2, El, F3, G7 og Hl. Det foreligger
innsigelse til alternativene Bla, C2c (bare veg omstridt), D2, F3 (bare veg) og G7 (bare
bane) fra Statens vegvesen og Jernbaneverket. Miljøverndepartementet skal etter plan-
og bygningsloven § 20-5 femte ledd ta stilling til om planene skal godkjennes, eller om
innsigelsene skal tas hensyn til. Departementet kan i den forbindelse gjøre de
endringer i planene som finnes påkrevd. Miljøverndepartementet må derfor foreta en
samlet vurdering av kommunedelplanene og se vedtatte alternativer i forhold til de
øvrige alternativene som foreligger.

Hovedspørsmålet i saken er i hvor stor grad det ut fra hensynet til strandsonen langs
Mjøsa og andre miljø- og samfunnsforhold skal velges løsninger med tunnel, sett i
forhold til de økte kostnader dette innebærer. Kommunene har vedtatt alternativer med
lange tunneler, mens veg- og jernbanemyndighetene mener dette vil bli for kostbart i
forhold til de miljøgevinster som oppnås.

Som et generelt utgangspunkt for vurderingen vil Miljøverndepartementet peke på at
ny E6 og jernbane er samfunnsmessig nødvendig, men vil medføre store arealinngrep.
Inngrepene får konsekvenser for andre hensyn som er av nasjonal betydning, som vern
av strandsonen langs Mjøsa, beskyttelse av viktig natur- og kulturlandskap og jordvern.
Det gjelder også andre hensyn av betydning for lokalbefolkningen, som
barrierevirkning, støy og framtidige utviklingsmuligheter. Konsekvensene av
inngrepene er vurdert gjennom konsekvensutredninger, og det foreligger flere
temarapporter. Ikke-prissatte konsekvenser må vurderes sammen med de prissatte
konsekvensene.

Miljøverndepartementet har vurdert saken på grunnlag av de innhentede faguttalelser,
og i samarbeid med andre berørte departementer.

Det er gitt politiske føringer som er av betydning for saken blant annet i St.meld. nr. 26
(2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Der omtales byggeforbud
langs vann og vassdrag, landskapet som nasjonal ressurs og en aktiv jordvernpolitikk.
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Spørsmålet om kostnader står sentralt i saken. Miljøverndepartementets vedtak er
basert på oppdaterte kostnadsanslag fra samferdselsmyndighetene, med 2007-priser for
E6 og 2008-priser for Dovrebanen. Prisene ligger betydelig høyere enn den
kostnadsoversikten som ble utarbeidet i forbindelse med forslag til kommunedelplaner.
Totalt medfører prosjektet etter kommunens vedtak kostnader på 14.790 mill kr, mens
samferdselsmyndighetenes løsning vil koste 9.175 mill kr. Fylkesmennenes
mellomløsning vil gi en kostnad på 11.395 mill kr.

Nedenfor foretas en konkret vurdering av de enkelte strekninger det er uenighet om.

Streknin B fra Minnesund til Korslund Nord i Eidsvoll kommune

På denne strekningen er det 3 alternativer, Bl, Bla og Blb, for både veg og jernbane.

Eidsvoll kommune har vedtatt alternativ Bla, med lang tunnel for veg og bane. Statens
vegvesen og Jernbaneverket har innsigelse og anbefaler Bl med bare en mindre tunnel.
Til B1 og B1b er det innsigelse fra fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen
v/miljøvernavdelingen og fylkeskommunen, og til alternativ Blb er det i tillegg
innsigelse fra Statens vegvesen. Fylkesmennene har ved oversendelsen anbefalt at
alternativ B1b med 2 mindre tunneler velges.

Det vedtatte alternativ Bla vil gi den beste løsningen i forhold til landbruk,
strandsonen, hytter og kommunen framtidige utviklingsmuligheter. Dette må imidlertid
vurderes opp mot de svært høye kostnadene ved kommunens alternativ. Kostnadene
for alternativ Bla er 1.440 mill kr høyere enn kostnadene for alternativ Bl.

Jernbanen går i dag i strandsonen på størstedelen av B-strekningen, og alle
alternativene gir en forbedring. Etter alternativ B1 skal jernbanen legges i tunnel ved
Tunneltoppen slik at strandareal her blir frigjort. Også ved Støjordet/
Ørbekkstranda blir jernbanen trukket lenger vekk fra vannet enn i dag. Det må i
reguleringsplan stilles krav om tilrettelegging for allmennheten her.

Miljøverndepartementet har vurdert de høye kostnadene opp mot miljøhensynene på
strekningen og kommet til at alternativ B1 bør velges.

Streknin C fra Korslund Nord til Skrårud i Eidsvoll kommune

Her er det 2 alternativer for veg, Cl og C2c, mens jernbanen går i tunnel etter begge
alternativer.

Eidsvoll kommune har vedtatt alternativ C2c, med tunnel også for E6. Statens vegvesen
har innsigelse til dette, og ønsker alternativ Cl. Fylkesmennene har ved oversendelsen
anbefalt alternativ C2c, som kommunen har vedtatt.
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Det vedtatte alternativ C2c med en tunnelstrekning på 2,3 km gir en stor miljamessig
forbedring i forhold til Cl. Morskogen/Ulvin er landskapsmessig sett et av de mest
verdifulle områdene langs Mjøsa, med rike kulturlandskap. Det er dessuten
jordverninteresser her, og det er et bevaringsverdig gårdstun på Nedre Ulvin.
Alternativ C2c er 530 mill kr dyrere enn Cl.

Miljøverndepartementets mener derfor i likhet med kommunen og fylkesmennene at
alternativ C2c bør velges, for å bevare et av de viktigste kulturlandskapene langs Mjøsa.

Streknin D fra Skrårud i Eidsvoll kommune til Strandl kk.a stas'on i Stan e kommune

Strekning D berører både Eidsvoll og Stange kommuner, og det er 2 alternativer for
veg og jernbane, D1 og D2.

Begge kommunene har vedtatt alternativ D2, med tunneler for både veg og bane. Det
er innsigelser fra Statens vegvesen og Jernbaneverket, som anbefaler Dl.
Fylkesmennene støtter også dette alternativet.

Tunneler for veg og bane etter vedtatte D2 vil frigjøre strandstrekninger ved
Morstua/Strandlykkja, men er 1.180 mill kr dyrere enn Dl. Jernbanen går i dag i
strandkanten, og det er ikke fremmet innsigelser til Dl. Det er for Dl forutsatt noe
tilrettelegging for allmennheten i strandsonen, og dette kan det stilles krav om i
etterfølgende reguleringsplan.

Miljøverndepartementet har kommet til at alternativ Dl kan velges. Det er imidlertid en
forutsetning at det for denne strekningen i etterfølgende reguleringsplan fastsettes krav
om avbøtende tiltak for å ivareta hensynet til strandsonen og landskapet best mulig.

Streknin F ve fra Kleverud til Skaberud i Stan e kommune

Denne strekningen gjelder bare veg, og det foreligger 2 alternativer, F2a og F3.

Kommunen har vedtatt alternativ F3 med en lang tunnel fra Kleverud til Espa, mens
F2a bare gir en kort tunnel ved Espa. Statens vegvesen har innsigelse til F3 og
anbefaler F2a. Fylkesmennene støtter kommunens vedtak.

Alternativ F3 med lang tunnel for E6 vil være best for miljøet og strandsonen, men vil gi
en merkostnad på 550 mill kr. Det er imidlertid valg av jernbanetrase på denne
strekningen som er viktigst for strandsonen, idet vegen er mer tilbaketrukket. F2a
innebærer dessuten en kort tunnel for de mest befolkede områdene ved Espa.
Alternativ F2a gir derfor en akseptabel løsning. Det legges til grunn at det foretas
innløsning av skole og barnehage i området, og også foretas tilrettelegging for
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allmennheten i strandsonen ved Kleverud og Espa. Dette må det stilles krav om i
etterfølgende reguleringsplan.

Miljøverndepartementet har med nevnte forutsetninger kommet til at alternativ F2a kan
velges.

Streknin G 'ernbane fra Kleverud til Steinsrud stas'on i Stan e kommune

Denne strekningen gjelder bare jernbane, og det foreligger 5 alternativer, G1, Gla, G2,
G7 og G8. Det er bare G1, G2 og G7 som er aktuelle alternativer.

Stange kommune har vedtatt alternativ G7 med lang tunnel. Jernbaneverket har
innsigelse til dette, og ønsker G1 med lavbro over Tangenbukta. Fylkesmennene har
ved oversendelsen anbefalt alternativ G2, med kort tunnel og høybro. Jernbaneverket
har fremmet innsigelse også til G2, men har i sitt siste brev uttalt at de subsidiært ikke
motsetter seg dette alternativet.

Alternativ G7 vil frigi mye strandsone, også på Tangenhalvøya, men det er svært dyrt.
Alternativ G7 vil koste 4.175 mill kr mot 2.260 mill kr for G1. Alternativ G2 vil koste
2.965 mill kr og dermed være 1.210 mill kr billigere enn G7. Alternativ G2 vil  gi
uheldige inngrep på Tangenhalvøya, og vil gi en stasjonsløsning som ikke er optimal,
men departementet vurderer det slik at dette bør aksepteres av hensyn til de totale
kostnadene ved prosjektet. Miljøverndepartementet mener derfor at alternativ G2 er
den løsningen som bør velges, slik fylkesmennene anbefaler. Høy bro gir en bedre
løsning enn lav bro, og vil med tilhørende tunnel bevare en lengre strandstrekning.
Alternativ G2 vil ikke berøre Viksdammen, slik G7 gjør, og inngrepet på Tangenhalvøya
her bør aksepteres.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har etter dette kommet til at alternativene Bl, C2c, Dl, F2a og
G2 bør velges for de omstridte strekningene. Denne løsningen vil samlet sett gi et
akseptabelt kostnadsnivå, frigi strandstrekninger for allmennheten, sikre verdifullt
kulturlandskap og begrense unødig barrierevirkning.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner
Miljøverndepartementet vedtak i Eidsvoll kommunestyre 25. juni 2007 og
Stange kommunestyre 13. juni 2007 om arealdelen til kommunedelplaner for
E6 og Dovrebanen, med slik endring: Alternativ B1 vedtas istedenfor Bla, D1
vedtas istedenfor D2, F2a vedtas istedenfor F3 og G2 vedtas istedenfor G7.
Det betyr at følgende trase er vedtatt: Al, Bl, C2c, Dl, El, F2a, G2 og H1.
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I etterfølgende reguleringsplaner skal det fastsettes krav om avbøtende tiltak.
Det skal sikres god atkomst til og opparbeiding av strandsonen for allmenn-
heten. Det skal settes en tidsfrist for opparbeicling av strandsonestrekninger
der jernbanen fiernes. Planene skal utformes med vekt på god landskapstil-
pasning og støyskjenning. Avbøtende tiltak er særlig viktig for D-strekningen
ved Strandlykkja. For strekningen F2a legges til grunn at innløsning av skole
og barnehage på Espa inngår som en del av prosjektet.

Det legges til grumi at anlegg av veg og bane skal skje samtidig, slik at
trafikkmessige og miljømessige ulemper blir minst mulig og kostnadseffekten
av samtidig utbygging utnyttes.

Vedtaket innebærer at Miljøverndepartementet har godkjent Eidsvoll kommunes
vedtak for strekning C, men har gjort endringer i kommunedelplanen for strekning B,
og D i Eidsvoll kommune, og strekning D, F og G i Stange kommune.
Miljøverndepartementet ber om at kommunene endrer plankartene i samsvar med
dette.

Miljøverndepartementet finner etter det som er opplyst at kommunedelplanene er
behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke
gir grunn til spesielle merknader. For kunngjøring av den endelige kommunedelplanen
gjelder plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Med
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Kopi:
Eidsvoll kommune
Stange kommune
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Fylkeslandbruksstyret i Akershus
Fylkeslandbruksstyret i Hedmark
Statens vegvesen
Jernbaneverket
Samferdselsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Direktoratet for naturforvaltnig



 




