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VARSEL OM OPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM – REGULERINGSPLAN FOR E6 

MOELV – ROTERUD 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det med dette oppstart av 

planarbeid for detaljreguleringsplan for E6 fra Moelv i Ringsaker til Gjøvik grense 

(Roterud). Samtidig som varsel om oppstart sendes planprogram på høring/offentlig 

ettersyn, jf. § 12-9.  

 

Planen skal legge til rette for utvikling av dagens E6 til firefelts vei fra Moelv nordover til 

Roterud i Gjøvik kommune, inkludert etablering av ny bru over Mjøsa. 

Reguleringsplanen skal følge opp føringer fra tidligere kommunedelplaner for E6. Ny E6 

ses som et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene, hvor Ringsaker kommune 

er planmyndighet for området som geografisk ligger innenfor kommunegrensen. Nye 

Veier er tiltakshaver. 

 

I tråd med vedtak i planutvalget PU-055/19 den 28.08.2019 varsles oppstart planarbeid 

og høring av planprogram for E6 Moelv-Gjøvik grense i Ringsaker kommune. Ringsaker 

kommune har bedt Nye Veier om å stå for utsendelse av dokumentene.  

 

Planprogram 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 

frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å 

bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Planprogrammet legger føringer for konsekvensutredningen, som er en særskilt 

vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn. 

 

Planområdet 

Varsel om oppstart og høring av planprogram sendes ut til alle innenfor planområdet, 

samt direkte naboer.  
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Planområdet omfatter et større areal enn det som vil bli fysisk berørt av vegtiltak. 

Plangrensen viser en ytre grense for områder som kan omfattes av det kommende 

reguleringsplanforslaget. I planfasen ønsker en rom for å vurdere alternative løsninger 

og hvordan selve anleggsdriften kan gjennomføres. Gjennom planarbeidet avklares 

disse spørsmålene, og som resultat vil planområdet for selve reguleringsplanforslaget 

kunne reduseres i omfang. 

 

Mer informasjon 

Utfyllende informasjon om prosjektet, planprogrammet med alle vedlegg, kart, 

innspillskjema m.m. finnes i en digital portal som Nye Veier har utviklet. Portalen finnes 

ved å klikke seg inn via hjemmesidene til Nye Veier 

https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet eller hjemmesidene til kommunen og 

finne frem relevant sak der.  

 

Slik ser oppstartssida i portalen ut:  

 
 

Dersom du ønsker noe av planmaterialet tilsendt i posten, ta kontakt på e-post: 

e6mr@asplanviak.no 

 

Oppstartsmøter  

Det vil bli avholdt åpne møter i høringsperioden for planprogrammet. Formål med 

møtene er å gi informasjon om hvilke rammer som gjelder for den kommende 

reguleringsprosessen og den tilhørende planleggingen av veitiltaket.  

På møtet i Ringsaker vil det i tillegg bli en orientering om utbyggingen av Moelvkrysset. 

https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet
mailto:e6mr@asplanviak.no
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Representanter for Nye Veier vil være tilstede for å svare på individuelle spørsmål etter 

en orientering om prosjektet. 

 

• Mandag 23.09, Biri, Herredshuset, kl. 18:30-20.30 

Tema: Reguleringsplan for E6 Mjøsbrua – Biri – Roterud (Gjøvik) 

 

• Tirsdag 24.09, Moelv, Herredshuset, kl. 18.30-21.00 

Tema: Utbygging av Moelvkrysset og reguleringsplan for E6 Mjøsbrua (Ringsaker) 

 

Åpen kontordag, Gjøvik rådhus, fredag 27.09, kl.09:00-15.00 

Denne dagen kan man be om møte for å kunne diskutere egne særinteresser og 

problemstillinger.  For å avtale tid for møte, ber vi om at dere tar kontakt med 

Asplan Viak på e-post: e6mr@asplanviak.no 

 

Spørsmål om grunnerverv kan rettes til Nye Veier: 

Vidar Hagen, vidar.hagen@nyeveier.no, mobil 911 69 663 

 

Merknader 

Merknader til oppstartsvarselet kan enkelt sendes inn via den digitale 

portalen https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet. Nye Veier ber om innspill på 

små og store saker relevant for det kommende planarbeidet. Det kan 

for eksempel være innspill om lokal bruk, verdier og interesser knyttet 

til eiendommer og arealer i området, eller om tema for utredning som ikke er omtalt i 

planprogrammet. Det oppfordres til å benytte skjemaet i den digitale portalen. Frist for 

merknader er 18.10.2019. 

 

Merknader kan også sendes per post til Asplan Viak AS, Postboks 295, 2302 Hamar. 

 

Kommunen vil få kopi av alle innsendte merknader, så det er ikke nødvendig å sende 

kopi til kommunen av ditt innspill. Innspill besvares ikke enkeltvis, men blir kommentert 

av forslagsstiller og samlet i et felles dokument. Dette dokumentet er en del av det 

samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling, og del av 

grunnlaget for utarbeiding av reguleringsplan.  

  

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser, ev. som nabo/gjenboer. 

Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det 

planarbeidet som er startet. 

 

 

 

 

 

mailto:e6mr@asplanviak.no
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet
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Videre prosess  

Planprogrammet forventes fastsatt vinteren 2020. Planen for tiltakene utarbeides på 

bakgrunn av fastsatt planprogram og fremmes til kommunen som et 

reguleringsplanforslag. Høring av reguleringsplanforslaget vil skje i 2021, og det vil da bli 

anledning til å komme med merknader til konkrete løsningsforslag for ny E6 og ny 

Mjøsbru. 

 

Tidslinje for utarbeiding av reguleringsplanen: 

 
 

Frist for å sende inn merknader til varsel om oppstart (dette brev) og planprogram 

er fredag 18.10.2019. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nye Veier AS 

 

 

 

Harald Monsen 

Prosjektleder Planlegging E6 Moelv-Øyer 

 

 

 


