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1. Velkommen og introduksjon 

Per Kierulf ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for møtet. 

2. Presentasjon av saken  

Plankoordinator for det interkommunale plansamarbeidet, Asplan viak og Rambøll presenterte status for 
planarbeidet. 

Det kom 227 uttalelser til varsel om planoppstart. Neste steg er utarbeidelse og høring av forslag til 
planprogram. Tentativ høringsperiode for planprogrammet er 8. oktober- 19. november. Ønsker nytt 
regionalt planforum i desember. Mål om at planprogrammet fastsettes 17. desember. 

Hensikten med møtet er å få frem vesentlige utfordringer i planområdet og for planarbeidet, diskutere 
detaljeringsnivå på kommunedelplanen, få innspill om medvirkningsopplegg, tema og metodikk i forslaget til 
utredningsprogram. 
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Kommunedelplanen vil båndlegge en korridor i 300-500 meters bredde for videre planlegging. Det skal 
gjennomføres konsekvensutredning på overordnet strategisk nivå. Utredningen skal være 
beslutningsrelevant for valg av korridor. Selve veitiltaket konsekvensutredes i reguleringsplanfasen. I 
forslaget til planprogram legges det opp til at fire korridorer utredes – A, B, C og F (langs eksisterende E16) – 
i tillegg til 0-alternativet. 

Det er opprettet mange ulike medvirkningsarenaer – E16-portalen, egen ungdomsportal, dialog med 
kommunenes ungdomsråd, undervisnings- og medvirkningsopplegg for 8. trinn, regionalt planforum, 
folkemøter og dialogmøter. 

Det foreslås å bruke forenklet metodikk for ikke prissatte konsekvenser. Det innebærer at man fokuserer på 
temaer som er vurdert å ha høy eller middels verdi og vurderer forskjeller i konfliktpotensial, ikke direkte 
påvirkning og konsekvens. Bakgrunnen er at det på dette nivået skal settes av en korridor – ikke en konkret 
veilinje. Mener at man får frem de største verdiene og beslutningsrelevante nasjonale/regionale interesser. 
Konsekvensene blir utredet i reguleringsplanfasen. Ikke synlige automatisk fredete kulturminner inngår ikke, 
men vurderer potensialet for funn. Foreslår å beregne et arealbeslag for dyrka mark i 50 meters belte. 
Dyrkbar mark er gitt lav verdi og vurderes ikke i denne runden. 

For prissatte konsekvenser brukes metodikk beskrevet i SVVs håndbok V712. DOM Innlandet brukes som 
transportmodell. Beregner netto nytte per budsjettkrone. 

 
3. Tilbakemeldinger fra regionale myndigheter: 

Viken fylkeskommune: 

Samferdsel: Positivt at korridor F konsekvensutredes. Opptatt av trafikksikkerhet langs både eksisterende og 
ny E16. 

Kulturarv: Veldig skeptisk til elvekryssingene i Nes, både de to nordlige korridorene og sør for Nestangen. I 
konflikt med foreslåtte nasjonale kulturmiljøer (KULA). Kommunedelplanen må være veldig detaljert og ta 
hensyn til kulturmiljøene for å unngå innsigelse. Har bedt om at tunnel ved Fenstad utredes. Bekymret for at 
ikke prissatte konsekvenser (kulturminner) som allerede har gått tapt som følge av bygging av eksisterende 
vei ikke tillegges tilstrekkelig vekt i konsekvensutredningen. Arkeologisk registrering vil ta flere sesonger – 
utfordrende med den stramme fremdriftsplanen. 

Innlandet fylkeskommune: 

Plan: Bra med gjennomgang i regionalt planforum. Ingen spesielle merknader. 

Samferdsel: Opptatt av helhetlig trafikksikkerhet, spesielt på eksisterende E16. Mest mulig av trafikken må 
over på ny E16. Faktagrunnlaget virker noe mangelfullt mht. hva som er regional og hva som er lokal trafikk. 
Må vurdere konsekvensene for eksisterende E16. Skal det gjøres nummerskiltanalyse eller annen analyse for 
å få kunnskap om hvordan trafikken fordeles i dag?  

(Tilbakemelding fra prosjektet: Silingsrapporten inneholder en del tall på transport. Det er også gjort mange 
analyser rundt Jessheim i tilknytning til arbeidet med Gardermoen næringspark. Trafikksikkerhet behandles i 
effekt – hele veinettet i transportmodellen inngår. Alt som ligger i transportmodellen tas med inn i 
trafikksikkerhetsanalysen. Har gjort mye for å kalibrere transportmodellen for å sikre at den samsvarer med 
tellinger. Ikke planer om å gjøre nummerskiltanalyse. Den regionale transportmodellen er litt grov. Bruker da 
eksisterende grunnlag. Det er utarbeidet ekstra trafikkrapporter, som evt. kan oversendes.) 

Kulturarv: Når det gjelder vekting av synlige vs. ikke synlige kulturminner er det naturlig å se på hva som er 
vanlig forekommende kulturminner i området. Hvordan unngå å komme i konflikt med Ting-Os? På Ullern er 
det også mange registrerte kulturminner. Det er gjort mye registrering i korridor F – generelt lavt 
konfliktnivå. Er det mulig å kombinere korridorer – f.eks. B og F? 

(Tilbakemelding fra prosjektet: Ved Ting-Os er potensialet for kulturminner under bakken hensyntatt. Klar 
over konfliktene ved Ting-Os – må søke etter linjer som unngår. Det samme gjelder Ullern. Korridor F viser 
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områder både nord og sør for Skarnes. Korridorene kan kombineres, men det har ikke dukket opp som 
gunstige linjer i de foreløpige analysene.) 

Fylkesmannen i Innlandet: 

Positivt at korridor F konsekvensutredes. Den har minst negative konsekvenser for miljøverdiene. De 
foreslåtte utredningstemaene ser OK ut. Det er lagt opp til bruk av forenklet metodikk. Fylkesmannen 
forventer at kravene i KU-forskriften ivaretas. Beslutningsrelevante temaer skal vurderes. Natur- og 
landskapsverdier skal være kjent. Silingsrapporten sier at avbøtende tiltak for miljøverdier kan virke inn på 
valg av korridorer. Da må det følges opp inn i plandokumentene. 

Hvilken status har eksempellinjene? 50 meter er relativt smalt. 

(Tilbakemelding fra prosjektet: Eksempellinjene skal være til illustrasjon og har ingen juridisk status. Er klar 
over at det må beregnes et arealbeslag. Tar med oss innspillet. Kan begrunne bedre i planprogrammet. 
Beregner ikke midlertidig beslag.) 

Fylkesmannen i Oslo og Viken: 

Slutter seg til innspill fra fylkesmannen i Innlandet. Positivt at korridor F konsekvensutredes. Hva mener man 
med å velge ut ulike typer vannmiljø? Vanskelig å gi fylkesmannens vurdering av dette i møtet, men vil 
kunne svare på et senere tidspunkt. 

(Tilbakemelding fra prosjektet: Har foreslått hvilke vassdrag vi mener det er relevant å vurdere sårbarhet for 
på dette nivået – mener at krav knyttet til naturmangfoldloven dekkes opp av andre vurderinger.) 

SVV: 

Det bør utdypes hvorfor det ikke er gunstig å kombinere korridorer. Hvilke konsekvenser vil ulike 
endepunkter ha for andre (fylkeskommunale og kommunale) veier? 

Det er utarbeidet en trafikkmodell for området rundt Gardermoen næringspark, som bør benyttes. 
Modellen dokumenterer betydelige avviklingsutfordringer på E6. Det må dokumenteres at det er mulig å 
koble seg på E6. Utfordringer knyttet til å etablere kryss på hele strekningen. 

Bane Nor: 

På hvilken måte kommer konseptvalgutredningen (KVU) for Kongsvingerbanen i betraktning ved valg av 
korridorer? Jernbanedirektoratet har intensjon om å bli ferdig med KVU-rapporten i oktober. Vil sendes til 
Samferdselsdepartementet, som tar stilling til om den skal legges ut på høring. Hvis KVU-en ikke har 
betydning for korridorvalg, må det komme frem. 

(Tilbakemelding fra prosjektet: Prosjektet vurderer om KVU-en vil ha betydning for valg av korridor. Ser ikke 
umiddelbart ut til å ha så stor betydning.) 

NVE: 

NVE viste til innspill ved planoppstart. Veldig fornøyd med at den eneste traseen der det er gjort vurderinger 
av kryssing av Vorma/Glomma er med (korridor F). Tiltaket avhenger av evt. tillatelse/konsesjon etter 
vannressursloven for kryssing av Glommavassdraget. I den sammenheng er det viktig at alternative traseer 
(korridorer) er tilstrekkelig utredet. Konsekvenser for Glommavassdraget som helhet blir veldig styrende for 
valg av korridor (teknisk gjennomførbarhet, valg av bruløsning, virkninger for vassdragsmiljø, sumvirkninger 
for vassdragene, konsekvenser for vassdragene i anleggsfasen og permanent etc.). Det må vises korridorer 
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som er gjennomførbare mht. vassdragskryssinger. Så langt er det bare eksisterende korridor som er påvist 
gjennomførbar. 

NVE har god erfaring med og er positiv til særmøter. NVEs forvaltningsområder er veldig spesifikke og ofte 
lite egnet til å diskutere bredt i regionalt planforum. Det er også enklere for NVE å stille med tverrfaglig 
kompetanse i særmøter. 

Mattilsynet: 

Mattilsynet skal se til at drikkevann tas hensyn til. Vurderer at det i hovedsak er ivaretatt - drikkevann er tatt 
med i de ikke prissatte konsekvensene, og at det skal utarbeides en egen drikkevannsrapport. De større 
råvannskildene er nevnt. Prosjektet må passe på at private drikkevannskilder beskyttes og ivaretas, også i 
anleggsfasen. Lurer også på hvilke vassdrag som vil bli vurdert. 

(Tilbakemelding fra prosjektet: Vannmiljø inngår i tema naturmangfold. Drikkevann inngår i tema 
naturressurser. Det utarbeides en egen rapport.) 

Direktoratet for Mineralforvaltning: 

Det er viktige grus- og sandforekomster ved Gardermoen, der det er gitt konsesjoner for uttak. Viktig at 
dette tas med i vurderingen av prissatte konsekvenser. Også mange øvrige kartlagte mineralske ressurser – 
må tas med i vurderingen. 

Oppsummering: 

Plankoordinator takket for innspill. Har vært noen bilaterale møter. Behov for ytterligere møter vurderes 
fortløpende. 

Kombinasjon av korridorer har ikke kommet opp som gunstige alternativer i modellene, men kan gjøre en 
sjekk på ulike kombinasjoner. Trafikantnytte essensielt. 

Prosjektet veldig klar over at elvekryssingene og E6-kryss er utfordrende. Må gå mer i detalj på de punktene. 
Tunneler under Glomma og Vorma vil måtte gå dypt og dermed være utfordrende mht. stigning. Også 
usikkert om det er fjell å bygge i. Vil bli veldig høye kostnader. 

Viken fk: Det åpnes for at innspill kan sendes inn i etterkant av møtet som etterskrift til referatet.


