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1 BAKGRUNN
1.1

Innledning

Regjeringen har vedtatt at det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) av
de statlige investeringsprosjekt som har en kostnadsramme over 750 mill. kr. KS1behandlingen skal utføres før eventuell planlegging etter plan- og bygningsloven kan vedtas
lokalt, og skal gjennomføres som en åpen prosess der lokale myndigheter blir hørt.
En konseptvalgutredning (KVU) skal bl a :
1. Klarlegge og redegjøre for behov
2. Definere samfunnsmål og krav som konseptet / prosjektet må oppfylle.
3. Inneholde minst to ulike konsepter i tillegg til 0-alternativet.
4. Inneholde en alternativanalyse som skal vise hvordan de ulike konseptene oppfyller
definerte mål og krav.
5. Samfunnsøkonomisk analyse
Prosessen og innholdet i utredningen gjennomføres i tråd med de krav som blir stilt gjennom
rammeavtalen for ordningen med KS1 og skrivemal fra Vegdirektoratet.

1.2

Oppdragsbrev

Samferdselsdepartementet har i brev til Vegdirektoratet av 31.01.2014 gitt Statens vegvesen
i oppdrag å gjennomføre KVU for rv. 7 over Hardangervidda
Departementet skriver blant annet følgende i brevet:

I prosjektplanen / «utfordring for KVU» må det fremgå om direktoratet anbefaler en bred
innfallsvinkel til utredningen, eks. ved at jernbane bør inngå. Vurderinger om dette gjøres evt. i
samråd med Jernbaneverket. Håndtering av villreinspørsmålet kan også være en del av KVUen.
Videre påpekes det:

…at arbeidet med KVUen gjøres parallelt med øst-vest-utredningen, men at det likevel vil være
naturlig å legge frem KVU-rapport for rv. 7 først etter at det er konkludert i øst-vest-utredningen.
Dette for å sikre at det er logisk konsistente konklusjoner mellom den mer overordnede øst-vestutredningen og KVUen.

1.3

Sentrale føringer

Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023
Nasjonale føringer for utviklingen av transportsystemet kommer til uttrykk i en rekke statlige
dokumenter. NTP er det viktigste av disse. Den er bygget opp omkring de sentrale
målsettingene om framkommelighet og regional utvikling, transportsikkerhet, miljø og
universell utforming:




Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke
konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i
bosettingsmønsteret.
Transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker
med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.
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Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere
miljøskadelige virkninger av transport samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og
Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet.
Transportsystemet skal være universelt utformet.

Riksvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De forbinder
landsdeler og regioner med hverandre, og knytter Norge til utlandet. Samtidig har riksvegene
viktige regionale og lokale funksjoner. Nasjonal transportplan peker på at gode
samferdselsløsninger er et helt sentralt virkemiddel for å styrke den langsiktige
verdiskapningen og ta hele landet i bruk.

1.4

Situasjonsbeskrivelse

Om geografi

Figur 1: Stiplet linje viser prosjektområdet
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Kort om spesielle geografiske forhold og Nasjonalt vernede områder
Over Hardangervidda passerer rv. 7 like nord for Hardangervidda nasjonalpark. Fra Ørteren i
Buskerud til Skiftesjøen i Hordaland (15,4 km) går vegen gjennom landskapsvernområdet
Skaupsjøen – Hardangerjøkelen.

Figur 2: Hardangervidda nasjonalpark med "utløperne" Møsvatn - Austfjell og Skaupsjøen - Hardangerjøkulen
landskapsvernområder. Gjennom sistnevnte skjærer rv. 7

Hardangervidda nasjonalpark (3.422 km2) og Skaupsjøen / Hardangerjøkulen
landskapsvernområde (551 km2) utgjør, sammen med Møsvatn Austfjell, det nest største
sammenhengende verneområdet i fastlands-Norge, etter verneområdene på Dovrefjell.
De vernede fjellområdene har en rik flora og et rikt dyreliv, og Hardangervidda er den
sørligste utposten for fjellrev, snøugle og mange andre arktiske planter og dyr. Ingen annen
nasjonalpark i landet har et tilsvarende mangfold av klima- og vegetasjonstyper. Her lever
også den største villreinbestanden i landet.
Hardangervidda er det eneste gjenværende villreinområde i Norge av såpass størrelse at det
er reelle dyretrekk mellom delområdene reinen bruker gjennom året. Det er vandring mellom
Hardangervidda og Setesdalsheiane i sør og Nordfjella i nord. Vidda er også et av svært få
villreinområder med tilnærmet komplett spekter av funksjonskvaliteter. Hardangervidda er
derfor unik som villreinområde, og spesielt viktig å bevare. Hardangervidda er, sammen med
Nordfjella og Setesdalsheiane, vedtatt som nasjonalt villreinområde.
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Figur 3: Villreinen er en norsk ansvarsart, fordi Norge er det eneste landet i Europa som har intakte
høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein. Foto: Olav Liestøl.

Hardangervidda står også i en kulturhistorisk særstilling blant fjellområdene. Området har
siden tidlig steinalder frem til i dag vært i uavbrutt bruk, og er derfor særlig rikt på
kulturminner knyttet til fangst og fiske, ferdsel, stølsdrift, driftetrafikken, fast bosetning,
tekniske kulturminner, samt til sagn, tradisjoner og navnbruk.
De aktuelle verneområdene er også i dag gjenstand for utstrakt bruk. Jakt, fiske, beite og
turisme er sentrale stikkord for næringsaktivitetene i fjellet.
Hereid i Nedre Eidfjord er registrert som spesielt verneverdig kulturlandskap. Dagens trasé
for rv. 7 ligger ikke i konflikt med dette området, men inngrep vil påvirke nærområder til
kulturlandskapet.

Om næringsliv og befolkning
Bo- og arbeidsregion – befolkningsutvikling, pendling
De fleste kommuner i prosjektområdet har de siste tiår hatt nedgang i folketallet (se tabell
nedenfor).
Kommunene har en utfordring med å snu flyttestrømmen. Statistisk sentralbyrås prognoser
basert på middels vekst antyder noen ulikheter framover. Noen kommuner vil fortsatt vil få
nedgang i folketallet, mens andre vil flate ut eller vokse noe. Sammenliknet med landet for
øvrig har alle kommunene få personer per km2. De fleste har relativt stor andel med spredt
bosetting. Flere av kommunene preges av en befolkningsstruktur med relativt stor andel
eldre over 80 år. Dette er en utfordring for utviklingen fremover.
Hardangervidda-kommunene 1980 -2010
1980 1990 2000 2010
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Folketallsutvikling i prosjektområdets kommuner 1980 -2010
2010
1980
1990
2000
Ullensvang

4041

3988

3562

3382

Eidfjord

1208

1070

1037

958

Hol

4580

4726

4642

4422

Ål

4493

4898

4789

Gol

4027

4232

4390

4672
4479

Pendling

Gol har netto overskudd av
arbeidsplasser, mens Ål er
selvforsynt. De andre
kommune i prosjektområdet
har arbeidsplassunderskudd.
Næringsliv – lokalisering av
handelssentra og
arbeidsplasskonsentrasjoner –
utviklingstrekk
Reiselivet i Hallingdal kan
beskrives som en
hjørnesteinsnæring. Som det
fremgår av illustrasjonen til
høyre, er Hallingdal den
største reiselivsregionen i
Buskerud, med 3,2 mill
gjestedøgn pr år. Hallingdal
er i en særstilling, med sitt
industrialiserte reiseliv og
hele 33 % sysselsetting i reiselivet. Hallingdal er også den regionen i Norge der reiseliv betyr
mest, relativt sett. Dette målt i verdiskapning innenfor denne næringen kontra andre
næringer i regionen, og målt i antall overnattinger pr. innbygger i regionen. Kundegrunnlaget
for turistnæringen er både det sentrale Østlandsområdet, Bergen / Vestlandet og Sverige /
Danmark / Tyskland.
Eidfjord har også hatt et overskudd i besøksnæringer, og skiller seg ut som en av få
kommuner i landet som har hatt vekst i antall ansatte i hotell- og restaurantnæringen.
Arealbruk – fokus på arealutvikling / arealpress / arealkonflikter
Reiseliv er blant de mest arealkrevende næringene, noe som gir utfordringer knyttet til
arealdisponering og – utvikling, fellesgoder og bærekraft. Arealbruk knyttet til
fritidsboligutvikling er et særlig aktuelt tema i en bærekraftdiskusjon.
I Hallingdal har antall private fritidsboliger økt med 10,9 % fra 2002 til 2008. Hallingdal er den
tredje største fritidsboligregionen i Norge, med 15 248 fritidsboliger i 2008. Også Eidfjord har
opplevd en sterk vekst i hyttebyggingen. Det er bare 26 kommuner i landet med høyere
antall hytter pr. innbygger (2012), og hytteområdene langs rv. 7 trekker også til seg mange
fra andre kommuner.
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Figur 4: Bygningstyper. Rød = koier, lilla = fritidsbygg og orange = andre bygningstyper.

Om samferdsel
Trafikkmengde og andel
Årsdøgntrafikken på rv. 7 over Hardangervidda vil i 2014 være i underkant av 1000
kjøretøyer pr. døgn. På strekningen fra Gol til Geilo ligger trafikkmengden på ÅDT1 3200 –
520. På strekningen mellom Geilo og Bu (Ullensvang) ligger den på ÅDT 900 – 3400.
Trafikken over Hardangervidda falt relativt markant mellom 2002 og 2012. I samme periode
har det samlede trafikkvolumet på de fem aktuelle fjellovergangene økt. Andelen av den
totale trafikken over fjellovergangene som passerer rv. 7 over Hardangervidda har derfor
også falt de siste ti årene.

Figur 5: Total trafikk over rv. 7 over Hardangervidda
pr. år 2002 - 2012

Figur 6: Andel av trafikken på fjellovergangene i
korridor som passerer Hardangervidda

Dersom vi bryter trafikken ned på månedsnivå, varierer både trafikken og andelen av
trafikken betydelig mer enn for andre fjelloverganger. I desember 2012 passerte i snitt 220
1

ÅDT = årsdøgntrafikk, det vil si gjennomsnittlig biltrafikk pr. døgn, målt i begge retninger.
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kjøretøy rv. 7 over Hardangervidda hver dag, mens det i juli samme år passerte i snitt 2050
kjøretøy.
Reduksjonen i trafikken skyldes først og fremst at det er færre lette kjøretøy på sommeren.
Derimot har trafikken av lette kjøretøy på vinterstid økt relativt mye. Ettersom vintertrafikken
står for kun en liten andel av den totale trafikken, er imidlertid ikke denne økningen nok til å
motvirke trafikkfallet på sommerstid.
Andel av øst-vest reiser

Figur 7: Andel av tungtrafikk, per fjellovergang per år

Over året er Hardangervidda den fjellovergangen som tar den nest største andelen av
trafikken mellom stor-sonene rundt Bergen og Oslo. Oslo – Bergensområdet er den sterkeste
reiserelasjonen over fjellet, men utgjør allikevel totalt ikke mer enn ca. 500-600 kjøretøyer pr.
døgn. Den totale trafikken er derfor ikke like stor over Hardangervidda som over Haukelifjell
og Hemsedalsfjellet.
Andelen av alle øst-vest-reiser i korridor 52 er for rv. 7 over Hardangervidda 19 %. E16
avvikler 17 %. Riksveg 52 er den foretrukne fjellovergangen nord for Hardangervidda, og
avvikler om lag 24 % av trafikken over fjellet. E 134 over Haukelifjell avvikler 32 %. Holder
man E134 utenfor, blir andelen for rv. 7 27%, mens riksveg 52 og E16 står for andeler på
henholdsvis 35 % og 25 %. De resterende 13 % avvikles over fylkesveg 50 Hol – Aurland.
Andel av trafikken over fjellet på rv. 7 er mindre enn på riksveg 52 både når det gjelder tunge
kjøretøy, næringstrafikk og ekspressbusstrafikk.

Trafikkmengder på fjelloverganger
Vegnummer

ÅDT tunge
i 2009
(L>5,5 m)

ÅDT
i 2009

Prosentandel
tunge
(L>5,5 m)

Prosentandel
tunge
(L>16,0 m)

E16 Filefjell

733

144

19,6

5,2

rv. 52 Hemsedalsfjellet

1029

303

29,5

9,0

rv. 7 over Hardangervidda

811

118

14,5

3,3

E134 Haukeli

1417

284

20,0

7,6

I Korridor 5 inngår følgende vegforbindelser mellom Vest- og Østlandet: Rv. 7 over Hardangervidda, rv. 50 Hol-Aurland, rv.
52 over Hemsedal og E16 over Filefjell.
2
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Turist- og lokaltrafikk
Rv. 7 over Hardangervidda har et stort innslag av turisttrafikk. Om sommeren er
Hardangervidda den suverent mest benyttede fjellovergangen, noe som kanskje ikke er
unaturlig, ettersom veien har status som nasjonal turistvei.
Rv. 7 over Hardangervidda er den viktigst traseen for ferie- og fritidsreiser mellom Oslo og
Bergen. Hele 80 prosent av sommerdøgntrafikken er ferie og fritid, og for året som sådan
utgjør ferie- og fritidsreisene 66 prosent av ÅDT. I følge "Hovedrapport – Strategisk utredning
øst-vest forbindelsene" oppga 50 prosent av de reisende at naturen var viktigste årsak til
valg av rute om sommeren, mot 21 prosent om høsten.
Hardanger og vestlandsfjordene er også viktige turistmål som betjenes av riksvegen, og
mange turister som kommer vestfra og skal til Hallingdal og Hemsedal foretrekker rv. 7,
spesielt om sommeren.
Som eneste sammenhengende veg på langs av dalførene, er rv. 7 også viktig for lokalt
næringsliv og befolkning i Hallingdal / Hemsedal.

Figur 8: Fordeling typer trafikk rv. 7 over Hardangervidda

Tungtrafikk
Sammenliknet med de andre fjellovergangene benyttes rv. 7 over Hardangervidda i liten grad
av tungtrafikk. Tungtrafikkandelen på rv. 7 over Hardangervidda utgjør om lag 120 kjt / døgn,
eller om lag 15 % av totaltrafikken. Til sammenligning var trafikken av tunge biler på rv. 52 i
Hemsedal i 2009 ca. 300 kjøretøyer pr døgn, noe som innebærer en tungtrafikkandel på ca.
30 %. Tungtrafikken varierer lite over året med en liten økning om sommeren.
Ukevariasjonen for tungtrafikken er også liten. I vintersesongen er det stor trafikk av busser
til skistedene i Hallingdal i helgene.
Samlet sett har antall tunge kjøretøy på fjellovergangene økt i perioden 2002 til 2012. For rv.
7 har utviklingen vært negativ, både når det gjelder antall og andel.
Årsvariasjon og vinterregularitet
Karakteristisk for trafikken over Hardangervidda er at den er mye høyere om sommeren enn
ellers i året. Dette er uttrykk for at denne strekningen bl.a. er viktig i turistsammenheng på
sommerstid. Ellers ser en også at en har trafikktopper i tilknytning til vintermånedene februar
og mars, i forbindelse med helgedagene i mai, samt i påsken.
Sammenligninger for vinterregularitet for fjellovergangene mellom Østlandet og Vestlandet
innenfor området i riksvegkorridor 5 er gjort både i forhold til stenging og kolonnekjøring.
Sammenligningen som ble gjort for perioden f.o.m. vintersesongen 1995 / 96 t.o.m
vintersesongen 2007 / 2008 viser at vegen over Hardangervidda har betydelig dårligere
regularitet enn konkurrerende fjelloverganger. Det skyldes topografiske forhold.
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Figur 9: Statistikk for stengning fjelloverganger øst - vest 1995 - 1996 til 2007 – 2008

Figur 10: Statistikk for kolonnekjøring fjelloverganger øst - vest 1995 - 1996 til 2007 - 2008

Reisemiddelfordeling
Personreisene mellom øst og vest fordeler seg mellom fly, tog, buss og bil. Fly utgjør over
halvparten av reisene mellom Østlandet og Hordaland, mens bil, tog og buss utgjør
henholdsvis 28 %, 20 % og 1%.
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Figur 11: Transportmiddelbruk på reiser mellom Østlandet og Hordaland etter reiseformål

Fly benyttes på en stor del av reisene mellom de ytre byområdene. F.eks. fortas 65 % av de i
alt 1,125 millioner reiser mellom Oslo / Akershus og Bergen / Midt-Hordaland med fly. For
reiser som har start- og / eller endedestinasjon et stykke utenfor byenes sentrum, er bil det
klart mest benyttede reisemiddelet. F.eks. benyttes bil som reisemiddel på 69 prosent av
reisene mellom Akershus og Hardanger / Sunnhordland. Markedsandeler for ulike
reisemidler varier også etter måned. Bilreiser øker betydelig i perioden der det er ferie, mens
antall flyreiser synker bratt. Antall togreiser er forholdsvis jevnt gjennom året, men med topp i
sommermånedene.
Kollektivtransport
Det er gode kollektivforbindelser med jernbane og fly mellom Oslo og Bergen. Det er
hovedårsaken til den lave turgenereringen for vegtrafikk mellom disse hovedsentrene.
Konkurranseflaten mellom bil og bane er derinmot forholdsvis begrenset for de
mellomliggende områdene. Hallingdal representerer til en viss grad unntaket, med lokalt
togtilbud på tettstedene Gol, Ål og Geilo.
Det er i liten grad tilrettelagt for ekspressbuss langs rv. 7. Ekspressbussene stopper ved
behov på busslommer eller serviceanlegg.
Ulykkessituasjon og utvikling
Rv. 7 utpeker seg som den nest «farligste» vegen i Region sør (etter Ev 39). Det er møte- og
utforkjøringsulykkene som er mest framtredende. Dette antas bl.a. å ha sammenheng med
Drepte og hardt skadde pr.km på delstrekninger i perioden 2002-2009.

Region

Lengde
(km)

ÅDT 2009

Drepte + hardt
skadde / km
2002-2009

rv. 7 Ørgenvika - Bromma

Sør

40,4

4000-4200

0,79

rv. 7 Bromma – Nesbyen S.

Sør

8,8

3800

0,68

rv. 7 Nesbyen S - Gol S

Sør

23,3

4600

0,17

rv. 7 Gol V – Geilo x Fv.40

Sør

49,2

3000-4000

0,36

rv. 7 Geilo x Fv.40 – Hordaland gr.

Sør

42,0

4000-800

0,19

rv. 7 Buskerud gr. - Brimnes

Vest

58,0

800-1500

0,22

rv. 13 Brimnes - Bu

Vest

4,1

800-1200

0,25

rv. 7 Buskerud gr. – Brimnes - Bu

Sør

62,1

800-1500

0,22

Strekning
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vegens geometriske standard, dårlig optisk lesbarhet og mangel på forbi kjøringsstrekninger.
Mange av møteulykkene er på steder det vil være vanskelig å sette opp midtrekkverk pga.
terrenget.

Figur 12: Ulykker på rv. 7 2004 - 2013. Rød prikk = dødsulykke, orange prikk = meget alvorlig skade, gul prikk =
alvorlig skade.

Problemer med kø / forsinkelse / driftsstopp o.l.
 I vest utgjør Måbødalen en flaskehals for tungtransporten. Sterk stigning er en ulempe
for begge kjøreretninger.
 Det gjenstår det ett punkt med høydebegrensning lavere enn 4,2 m på ruten, nemlig
Eidfjordtunnelen (skiltet fri høyde 4,0 m).
 Smale bruer i kombinasjon med krapp kurvatur framstår flere steder som flaskehalser på
ruten (rv. 7 noen kilometer vest for Geilo, og ved Haugastøl).
 Følgende strekninger framstår med spesielt dårlig kurvaturstandard:
 rv. 7 ved Kvislastigningen i nærheten av Geilo. Her er en strekning uten gul stripe
(manglede bredde). Vegen har samtidig dårlig horisontalkurvatur, og stigning.
 rv. 7 Måbødalen har flere tunneler med sterkt stigning og krapp horisontalkurvatur,
som reduserer hastigheten, gir mangelfulle siktforhold og øker risikoen for ulykker.
Tiltak er ikke planlagt.
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2

AVGRENSING AV KVU-ARBEIDET

2.1

Utfordringer

Den foreløpige situasjonsanalysen avdekker utfordringer med å avvikle både lokal/regional
hyttetrafikk / reiselivstrafikk, næringslivstrafikk og nasjonal trafikk mellom Øst- og Vestlandet
på en trafikksikker, effektiv og miljøvennlig måte.
De viktigste utfordringene på ruten knytter seg til:

Vinterregularitet (fremkommelighet og pålitelighet)


Utfordringene når det gjelder vinterdrift og sikkerhet er spesielt store for rv. 7 over
Hardangervidda. Vanskelige vær- og føreforhold på høyfjellsovergangen om vinteren gir
redusert driftssikkerhet.

Trafikksikkerhet
 Ulykkesbildet er dominert av utforkjøringsulykker og møteulykker. Dårlig veggeometri
medvirker til dette. Mer enn halvparten av møteulykkene skjer i helgene.

Konflikt med villrein på Hardangervidda


I perioder av året er vegen en barriere for villreinen, som må krysse vegen for å få
tilgang på beiteområder. Det er derfor behov for redusere barrierevirkningen og legge til
rette for en sikker kryssing av riksvegen.

Stor variasjon i trafikkmengde i helgene og på hverdagene på enkelte strekninger



2.2

Helgetrafikken er betydelig større enn i uken.
Dersom alle eksisterende planer for hytteutbygging i Hallingdal realiseres, vil disse alene
gi en trafikkøkning som i utfartsperiodene vinterstid fører til ustabil og betydelig redusert
trafikkavvikling.

Målsetting for arbeidet

Statens vegvesen gjennomfører høsten 2014 en utredning av alle forbindelsene mellom
Østlandet og Vestlandet. Resultatet av denne utredningen vil gi sterke føringer for statens
målsettinger med rv. 7 over Hardangervidda. Det er krevende å formulere forslag til
samfunnsmål så lenge strekningens fremtidige nasjonale rolle og funksjon er uavklart. Vårt
foreløpige forslag til samfunnsmål bygger derfor på en kombinasjon av generelle
overordnede statlige føringer i NTP og vår foreløpige situasjonsanalyse:
« Rv. 7 over Hardangervidda skal være miljøvennlig, effektivt og bidra til å
styrke den regionale utviklingen».
På et overordnet plan er målet for KVU Hardangervidda å avklare:
 Aktuelle konsepter for en utvikling av et effektivt og miljøvennlig transportsystem
 Sammenhenger mellom arealutvikling og prinsipielle endringer i transportsystemet
 Transportmessige, regionale og samfunnsøkonomiske virkninger av de ulike konseptene
 Håndtering av villreinspørsmålet
 På hvilke måter jernbaneløsninger bør inngå i KVUen.
Utredningen skal munne ut i en anbefaling om videre planlegging og valg av konsept for den
videre prosessen.
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2.3

Tematisk avgrensning

Det er viktig å presisere at KVUen ikke er en strategisk øst-vest-utredning. Utredningen
nevnt ovenfor av alle forbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet vil imidlertid kunne få
betydning for den helhetlige tematiske vurderingen.
I alternativanalysen vil vi utforske ulike løsninger og konsepter. Det vil da være aktuelt å se
på sammenhengen mellom vegløsninger og -konsepter og jernbanetilbudet i
prosjektområdet. Vi vil derfor se nærmere på oppgavefordelingen mellom veg og jernbane.

2.4

Geografisk avgrensning

Foreløpig geografisk avgrensning for KVU rv. 7 over Hardangervidda er strekningen mellom
Gol og Hardangerbrua. Hardangerbrua er riksvegens vestligste punkt, mens ved Gol er
veiskillet mellom fjellovergangene rv. 7 over Hardangervidda og rv. 52 Hemsedalsfjellet. En
slik avgrensning setter et foreløpig parentes rundt øst-vest-spørsmål som utredes i Statens
vegvesens overordnede øst-vest-utredning. Etter at det er konkludert i øst-vest-utredningen
vil det være behov for å vurdere prosjektområdets geografiske avgrensning på nytt. Det vil
da vurderes om det er hensiktsmessig å avgrense prosjektområdet ytterligere eller om det er
behov for å utvide prosjektområdet.

2.5

Andre viktige strategiske prosesser

I oppdragsbrevet påpekes det at KVU-rapporten for rv. 7 skal legges frem først etter at det er
konkludert i den strategiske øst-vest-utredningen. Kravet stilles for å sikre at det er logisk
konsistente konklusjoner mellom KVUen og den mer overordnede øst-vest-utredning.
Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2014. Flere av prosjektmedarbeiderne deltar i begge
prosesser.
De overnevnte føringene knyttet til Øst-vest-utredningen vil kunne påvirke KVUens
strategidokument (mål og krav) og dens tematiske- og geografiske avgrensing. Det betyr at
mål/krav og avgrensing vil vurderes på nytt etter at den overordnede utredningen har
konkludert. I tillegg kan det også være aktuelt å foreta en vurdering av KVUens videre gang.

2.6

Aktuelle konsepter

Konseptvalgutredningen må avklare aktuelle konsepter, basert på 4-trinnsmetodikken som er
gitt som premiss for utvikling av konsepter i KVUer for veg og jernbane.
1. Virkemidler som kan redusere transportbehovet og endre reisemiddelvalg
2. Virkemidler som kan effektivisere bruken av eksisterende kjøretøy og infrastruktur
3. Mindre ombygginger av eksisterende infrastruktur
4. Større utbygging av eksisterende og ny infrastruktur
Det gjøres en studie av løsningsmuligheter som blant annet ser på effekten av veg- og
jernbanetiltak.
Denne danner grunnlag for å sette sammen ulike løsningstiltak til helhetlige konsepter.
Innspill til aktuelle konsepter fremskaffes i verksteder og i dialog med referansegruppen.
Ytterligere bearbeiding og eventuell siling gjøres av Statens vegvesens prosjekt- og
styringsgruppe i samråd med referansegruppen.
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Konsepter som eventuelt forkastet beskrives, og det gis begrunnelse for at konseptene
utelates fra videre utredning.

2.7

Metodikk og verktøy

NTP transportmodeller og SVV`s EFFEKT program skal brukes til trafikkberegninger og
effektberegninger og gjøres sammen med Statens vegvesens utredning for Østvestforbindelsen. Det må vurderes om man skal bruke nasjonal modell eller lage egen
delområdemodell.

2.8

Grunnlagsdata

Grunnlagsdata for vurderingene hentes fra eksisterende registere og databaser. Om
nødvendig suppleres grunnlagsdataene med andre data.
Vurderinger knyttet til regionale virkninger, ikke-prissatte virkninger, risiko og sårbarhet
vurderes på grunnlag av eksisterende registreringer og datakilder.
Innsamling av grunnlagsdata koordineres med arbeidet som gjøres i kommunene og
fylkeskommunen, samt med aktuelle planprosesser i Jernbaneverket.
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3 ORGANISERING AV ARBEIDET
Prosjektet organiseres i henhold til anbefalingene gitt av Vegdirektoratet.

3.1

Prosjektets organisering og ansvarsfordeling

Prosjektet er organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og en samarbeidsgruppe. I
tillegg etableres et kontaktutvalg. Se organisasjonskartet nedenfor.

Styringsgruppe:
Leder av Styrings og strategistab, Region vest ( leder)
Leder av Styrings og strategistab, Region øst
Leder av Vegavdeling Hordaland , Region vest
Leder av Vegavdeling Buskerud, Region sør

Prosjektleder
(Morten Ask)
Samfunnsseksjonen, Region sør

Prosjektgruppe:
Statens vegvesen
Jernbaneverket

Referansegruppe:

Kontaktutvalg:

Bestående av politisk og
administrativt ansatte fra
kommuner og fylkeskommune, regionale, statlige
etater, næringsliv og
interesseorganisasjoner

Ordførere i kommunene
Ordførere i fylkene
Representanter fra
Styringsgruppen
Prosjektleder
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Ansvarsfordeling
Styringsgruppen skal fatte beslutninger om overordnede prinsipper og anbefale strategier
etter medvirkning og dialog ut fra Samferdselsdepartementets mandat. Styringsgruppen er
ansvarlig for det faglige arbeidet, slik det er beskrevet i utfordringsnotatet.




Bidra til at det avsettes nødvendige menneskelige og økonomiske ressurser til prosjektet
Overvåke og justere eventuell fremdrift.
Ved utvalgte milepæler skal prosjektet orientere linjeorganisasjonene i arbeidet og sikre
forankring.
Prosjektgruppen skal utarbeide konseptvalgutredningen i tråd med utfordringsnotatet og
krav/retningslinjer knyttet til:



Faglige verktøy for utforming av konsepter og etterfølgende alternativanalyse.
Kvalitetssikring av underlagsdokumenter, delrapporter og hovedrapport, både foreløpige
og endelige utgaver.
 Tilrettelegging for medvirkning og dialog fra berørte myndigheter og andre interessenter.
Prosjektgruppen kan etter behov opprette arbeidsgrupper underveis.
Referansegruppen skal sikre dialog og medvirkning i utredningsarbeidet, bidra til økt kvalitet
på beslutningsgrunnlaget og utvikle en felles forståelse av utfordringer og muligheter. Medier
informeres om møtene i forkant. Prosjektgruppen skal jevnlig legge fram resultat av arbeidet
for Referansegruppen.
Kontaktutvalget er et dialogforum mellom ordførerne og prosjektledelsen. Det holdes møter
etter behov. Prosjektleder fungerer som sekretær i gruppen.

3.2

Medvirkning og kommunikasjon

Det utarbeides en kommunikasjonsplan for styring av informasjon og dialog rundt prosjektet.
Kommunikasjonsplanen ses i sammenheng med opplegget for medvirkning.
KVU-arbeidet gjennomføres i en åpen prosess hvor det etableres en aktiv dialog med
Referansegruppen og de som deltar på verkstedene. Referat fra møtene gjøres tilgjengelig
på prosjektets nettside.
Hovedverkstedet gjennomføres over én til to dager i september 2014. I tillegg legges det opp
til faglige og tematiske verksteder av mindre omfang. Vi ser for oss ett på naturverdier, ett på
godstransport og ett på reiselivsnæring.

3.3

Fremdrifts- og aktivitetsplan

Fremdriftsplanen viser de ulike fasene og viktige milepæler. Fremdriften må eventuelt
justeres dersom det oppstår problemer med beregning av virkninger, med
beregningsverktøyene eller med andre forhold som i vesentlig grad påvirker kvaliteten i det
faglige beslutningsgrunnlaget. Den viktigste faktoren for fremdriften kan være Øst-vest
utredningen og dennes fremdrift. Framdriften er også avhengig av at det stilles tilstrekkelig
ressurser til disposisjon for prosjektet.
Prosjektgruppen møtes en til to ganger pr. måned.
Det er planlagt fire til fem møter i referansegruppen: Ett før sommerferien 2014, ett til to
høsten 2014, og ett til to i løpet av våren 2015.
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Oppgave

Apr-mai
14

Junaug14

sep-okt
14

Innledende arbeider
Organisering av prosjektet
Prosjektbest./Utfordringsnotat
Utarbeide informasjonsstrategi
Situasjonsbeskrivelse
Behov
Arbeidsverksted inkl. forberedelser
Interessent- og behovsanalyse
Mål
Utarbeide samfunns- og effektmål
Krav
Utarbeide krav
Konsepter/analyse/konklusjon
Konseptutvikling
Kostnadsvurdering
Forb. transportmodell
Transportanalyse
Samfunnsøkonomisk
analyse
(EFFEKT)
Ikke prissatte virkninger
Rapport/sammenstilling/anbefaling
Behandling i styringsgruppen
Behandling i VD
Oversendelse SD
Høring/KS1
Høring
KS1
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4 REFERANSER

20

Utfordringsnotat: KVU for rv. 7 over Hardangervidda

Statens vegvesen

Statens vegvesen Region sør
Postboks 723
N-4808 Arendal
Tlf. (+47) 815 48 000
E-post: firmapost-sor@vegvesen.no
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