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04_SAMFERDSEL & INFRASTRUKTUR

E6 Frya - Vinstra
Byggeplan, konkurransegrunnlag og oppfølging i byggetiden

Prosjektet E6 Frya — Vinstra er et delprosjekt på strekningen E6 Biri – Otta i 
Gudbrandsdalen. E6 skal bygges ut til tofelts vei med midtrekkverk og forbikjø-
ringsfelt. Veien ligger hovedsakelig i ny trasé og ny E6 legges utenfor tettstedene 
Hundorp, Harpefoss og Vinstra mens dagens E6 gjøres om til lokalvei. Traséen går 
i tunnel under Hundorp og krysser Lågen ved Harpe bru.

E6 Frya – Vinstra omfatter utbygging av ca 19 km E6 inkludert Hundorptunnelen 
på ca 4,3 km. Det skal bygges ca 10 km lokalveier fra ca 20 konstruksjoner, i tillegg 
til viltgjerder og lokal støyskjerming.

Anleggsarbeidene for parsellen E6 Frya – Vinstra vil pågå fra 2013.

NØKKELTALL
19 km 2-felts vei | 4,3 
km tunnel |
20 konstruksjoner | 
10 km lokalveier |
Entreprisekostnad ca. 
2 mrd NOK

PERIODE
2011 – 2017

BYGGHERRE
Statens vegvesen 
Region øst

PROSJEKT
E6 Frya — Vinstra

STED
Oppland, Sør-Fron og 
Nord-Fron kom-
muner

PROSJEKTTYPE
Byggeplan, konkur-
ransegrunnlag og 
oppfølging
i byggetiden
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VÅRE TJENESTER
• Byggeplan
• Konkurransegrunnlag
• Beskrivelse
• Faseplaner
• Arbeidstegninger
• 3D-modell med alle fag
• Oppfølging i byggetiden

FAGDISIPLINER
• Vei
• SHA, RAMS og Ytre miljø
• Landskapsarkitektur
• Vann og avløp
• Elektro
• Teknisk utrustning i tunnel
• Oppdragsledelse
• Prosjekteringsledelse
• Geoteknikk
• Bergteknikk
• Akustikk
• Konstruksjon
• Anleggsteknikk
• Jernbaneteknikk
• Oppmåling

LØSNING AV OPPDRAG
Prosjektering av ny E6 med tunnel, bru
over Lågen, stedvis nærføring til jernbanen
og ny jernbanebru. Multiconsult er
ansvarlig for alle fagområder.

Prosjekteringen gjennomføres i 3D med
sammenstilling av alle fagmodeller i en
samordningsmodell.

Prosjekteringen omfatter E6, lokalveier,
toplans kryss, bruer i linja, overgangsbruer,
kulverter, støyskjermer, lokale støytiltak, 
beplantning, viltgjerder, rasteplasser, 
geotekniske og ingeniørgeologiske
vurderinger, VA-systemer, belysning og teknisk 
utrustning i tunnel.

www.multiconsult.no


