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E6 i Gudbrandsdalen må fullføres nå 
 
E6 Frya-Sjoa ble åpnet 17. desember 2016.  Den 33 km lange strekningen er første etappe av E6 
Ringebu-Otta, som senere var forutsatt sluttført gjennom utbygging av andre etappe med 
parsellene Ringebu sør –Frya (ca 10 km) og Sjoa-Otta (ca. 12 km).  
 
I strid med forutsetninger i lokale og fylkeskommunale vedtak for tilslutning til 
bompengefinansiering (St.prp. 51 S (2012-2013) av strekningen, stanset videre utbygging av 
etappe 2 opp i 2017. Konsekvensen av dette er at bilistene på E6 i Gudbrandsdalen har endt opp 
med landets høyeste bomtakster, der bilistene betaler bompenger for hele den 55 km lange 
strekningen fra Ringebu-Otta, men hvor bare 33 km er ferdigstilt. I tillegg må bilistene også 
betale bompenger på lokalvegen. Dette oppleves urimelig, og påfører bilistene høye kostnader 
sammenlignet med andre bompengeprosjekter. Samtidig har store deler av resten av E6 
gjennom Gudbrandsdalen fortsatt blitt liggende som en trafikkfarlig europaveg med dårlig 
fremkommelighet og som er flom- og rasutsatt.  
 
I januar 2019 overtok Nye Veier ansvaret for planlegging og utbygging av E6 i Gudbrandsdalen. 
Det ble bestemt at resterende parseller fra Øyer til Otta skulle planlegges og bygges ut helhetlig 
som et prosjekt.  Med løfte om «raskere, billigere og bedre» vegutbygging, ble det lagt grunnlag 
for ny optimisme med å få ferdigstilt E6 gjennom dalen. Øyer, Ringebu og Sel kommuner har 
brukt store ressurser på å utarbeide nytt planprogram for E6 fra Øyer til Otta. De tre 
kommunene har nå kommet i mål med planprogrammet, hvor det har blitt lagt stor vekt på å 
finne fram til et trasevalg og løsninger som sparer dyrka mark, ivaretar vernehensyn til Lågen og 
andre miljøkvaliteter, som gir god samfunnssikkerhet og gode trafikale løsninger for lokalt 
næringsliv og innbyggere. 
  
I møtet med E6 toppforum Gudbrandsdalen den 22. juni 2022 fikk kommunene klar beskjed fra 
Nye Veier om at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet var for dårlig, med            
N/K=-0,67. Nye Veier signaliserte at det vil være langt fram til realisering av prosjektet hvis ikke 
det gjøres drastiske tiltak som bidrar til at N/K-brøken forbedres.  
 
På bakgrunn av Nye Veiers eget samfunnsmål for prosjektet om en effektiv, robust og 
trafikksikker transportåre som bidrar til positiv nasjonal-, regional- og lokal utvikling samt 
verdiskaping på en ressurseffektiv måte, oppleves det både skuffende og frustrerende å bli 
presentert for Nye Veiers «redningsplan» for prosjektet med oppdeling av strekninger, redusert 
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standard på E6, mindre utbygging av lokalveg, mindre flomforebygging, mer bruk av punkttiltak 
for trafikksikkerhet.  
 
Dette var selvsagt et nedslående budskap å få presentert – særlig på bakgrunn av at Nye Veier 
har forespeilet en helhetlig utbygging og med rask framdrift. Det er skuffende å se at 
kommunenes arbeid med å ivareta viktige nasjonale hensyn knyttet til jordvern, flomsikkerhet 
og andre naturverdier blir lite verdsatt. Samfunnsøkonomiske lønnsomhet – med innspart 
reisetid og økt trafikkmengde trumfer alt når det kommer til stykke. 
 
E6 er landets viktigste nord-sør forbindelse, samtidig som den spiller en viktig rolle for 
tilknytningen mellom Nord-Vestlandet og Midt-Norge til Sør-Norge. Toppforum E6 
Gudbrandsdalen mener derfor at det blir feil med ensidig vektlegging av samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet i prioriteringen av prosjekter. Hensynet til samfunnssikkerhet (flom/ras), god 
trafikksikkerhet og muligheter for lokal og regional bosetting samt næringsutvikling, må også 
vektlegges i det totale bildet. Det er et faktum at Innlandet er det eneste fylket uten mulighet for 
sjøtransport. Fylket er i en nøkkelposisjon ift. gjennomgående godstransport. Sett i forhold til 
avstandsulemper, er tilgjengelighet til havn og flyplasser i Innlandet ganske dårlig for store deler 
av fylkets innbyggere og næringsliv. Skal vi sikre konkurransekraft og arbeidsplasser i industrien i 
Innlandet, er vi avhengig av å ha gode og trafikksikre riksveger, knyttet opp mot våre egne 
fylkesveger, som kan oppveie for dette. 
 
Vi vil også minne om at regjeringen i Hurdalsplattformen har signalisert at den vil prioritere 
utbygging av gjennomgående stamveier i nord-sør aksen. 
 
På dette grunnlaget krever vi at planlegging av E6 Øyer-Otta fullføres i samsvar med 
forutsetningene i planprogrammet, slik at en helhetlig, effektiv og trafikksikker utbygging av E6 i 
Gudbrandsdalen kan komme i gang så raskt som mulig.  
 
Med vennlig hilsen 
E6 Toppforum Gudbrandsdal 
 
Even Aleksander Hagen,      
Fylkesordfører i Innlandet 
 
 
Arne Fossmo   Eldri Siem   Ole Tvete Muriteigen     Anne Mari Olstad 
Ordfører i Ringebu  Ordfører i Sel   Ordfører i Sør-Fron       Ordfører i Nord-Fron 
 
 
Nisveta Tiro   Ingunn Trosholmen  Astrid Skomakerstuen 
Varaordfører i Øyer  Ordfører i Lillehammer Ordfører i Dovre 

        
Guttorm Tysnes     Birgitte Bay 
Norges Lastebileierforbund, Region Innlandet Midt-Gudbrandsdal næringsforening 
 
André Winje Arntzen  
Sparebank 1 Gudbrandsdalen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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