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1.

Bakgrunn for KVU og bestilling fra Samferdselsdepartementet

Innledning
Regjeringen har vedtatt at det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) av
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:
1. Klarlegge og redegjøre for hvilke behov prosjektet skal imøtekomme
2. Definere samfunnsmål og krav som konseptet / prosjektet må oppfylle.
3. Inneholde minst to ulike konsepter i tillegg til Nullkonseptet.
4. Inneholde en alternativanalyse som skal vise hvordan de ulike konseptene oppfyller
definerte mål og krav.
5. Samfunnsøkonomisk analyse
Prosessen og innholdet i utredningen skal gjennomføres i tråd med de krav som blir stilt
gjennom rammeavtalen for ordningen med KS1 og skrivemal fra Vegdirektoratet.

Oppdragsbrev

Figur 1: Faksimile fra Samferdselsdepartementets til Vegdirektoratet av 02.02.2016

Samferdselsdepartementet har i brev til Vegdirektoratet av 02.02.2016 gitt Statens vegvesen
i oppdrag å gjennomføre KVU for strekningen Gol-Voss. Brevet understreker at
Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram prioritering av øst-vest-trasé i Nasjonal
transportplan 2018-2029. KVUen må derfor oversendes Samferdselsdepartementet senest 1.
september.
I brevet blir det poengtert at E134 vil være en av hovedforbindelsene mellom Østlandet og
Vestlandet, og at KVUen for strekningen Gol – Voss skal utrede om rv. 7 eller rv. 52 skal
være den andre hovedforbindelsen. Det legges til grunn at det skal gjennomføres en ordinær
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KVU/KS1-prosess med ekstern kvalitetssikring (KS1) og høring av KVUen. Videre forutsettes
det at en del av analysegrunnlaget som er gjennomført i arbeidet med øst-vest-utredningen,
KVU rv. 7 over Hardangervidda og eventuelle andre utredninger, kan anvendes i den nye
KVUen.

2.

Sentrale føringer

Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023
Nasjonale føringer for utviklingen av transportsystemet kommer til uttrykk i en rekke statlige
dokumenter. Nasjonal transportplan (NTP) er det viktigste av disse. NTP er bygget opp
omkring et overordnet mål om å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.
I den forbindelse understrekes målet om:


Effektivitet: Å bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader, for å styrke
konkurransekraften i næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i
bosettingsmønsteret.



Transportsikkerhet: Å halvere tallet på hardt skadde og drepte i vegtrafikken i denne
planperioden. Nullvisjonen er lagt til grunn for dette målet om transportsikkerhet.



Samfunnssikkerhet: Å prioritere samfunnssikkerhetstiltak som bidrar til å sikre høy
grad av framkommelighet og pålitelighet i transportsystemet.



Miljøvennlighet: At transportsektoren skal bidra til å redusere klimagassutslippene, i
tråd med Norges klimamål slik de er redegjort for i Klimameldingen, jf. Meld. St. 21
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, og i Klimaforliket, jf. Innst. 390 S (2011–2012),
herunder bidra til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. I planperioden legger
Regjeringen særlig vekt på å redusere transportsektorens bidrag til klimagassutslipp,
lokal luft- og støyforurensning, tap av naturmangfold og inngrep i dyrket jord.



Tilgjengelighet: At transportsystemet skal være universelt utformet.

Videre blir det fremhevet i NTP at den langsiktige strategien bygger på at de enkelte
transportformenes fortrinn skal utnyttes og samspillet mellom dem styrkes, slik at det
legges til rette for effektiv ressursbruk.
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3.

Situasjonsbeskrivelse

Figur 2: Kartet viser dagens to alternative riksvegtraseer mellom Gol og Voss, Rv. 7 over Hardangervidda og rv. 52 over
Hemsedal.

2.1 Prosjektstrekningene
Det er i dag to riksveg-fjelloverganger mellom Gol og Voss:
1) Rv. 7 over Hardangervidda
Dagens rv. 7/rv. 13-trasé er 189 km og strekker seg fra Gol i Buskerud og videre over
Hardangervidda, som er Nord-Europas største høgfjellsplatå. Vestover fra Sysendammen går
vegen gjennom Måbødalen og videre langs Hardangerfjorden mellom Eidfjord og Bu i
Ullensvang. Her fortsetter traseen videre som rv. 13 nordover mot Voss.
Prosjektstrekningen over Hardangervidda omfatter kommunene Gol, Ål, Hol, Eidfjord,
Ullensvang, Ulvik, Granvin og Voss.
2) Rv. 52 over Hemsedal
Rv. 52/E16-traseen mellom Gol og Voss er 205 km og går gjennom Hemsedal nordover mot
Borlaug. Fra Borlaug følger traseen E16 vestover mot Voss, via Lærdal og Aurland.
Den nordligste prosjektstrekningen omfatter kommunene Gol, Hemsedal, Lærdal, Aurland og
Voss.
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2.2 Geografiske forhold
Ras og skred
Topografi og klimatiske forhold gjør dalførene i prosjektområdet spesielt utsatt for skred og
ras.

Rv. 7/rv. 13
Dalførene i Buskerudkommunene Hol, Ål og Gol er å anse som høyrisikoområder for
jordskred mot bebyggelse og infrastruktur. Det er utløpsområder for snøskred ved Gol. Ved
Strandafjorden mellom Ål og Hol er det utløpsområder for steinsprang, og i tillegg områder
som er utsatt for snø-, jord- og flomskred. Mellom Ustaoset og Haugastøl er det en kortere
strekning med jordskredfare.
I Hordaland er topografien fra Bu (Hardangerbrua) til Eidfjord og videre til Øvre Eidfjord og
Måbø av en beskaffenhet som gjør riksvegen spesielt utsatt for både steinsprang, snø-,
jord- og flomskred. Riksveg 13 mellom Hardangerbrua og Voss er lite rasutsatt.
Rv. 52/E16
Langs rv. 52 er det risiko for steinsprang ved Eidsbergsvingene i Gol, og snøskredfare ved
Storeskar i Hemsedal. Langs E16 er Rinden, Bjørkeli og Vinje høyrisikopunkter for skred og
steinsprang på strekningen mellom Gudvangen og Voss. I tillegg er det spesielt stor skredog rasfare mellom Hylland og Sleen i Nærøydalen i Aurland. Det er også flere middels utsatte
utløpsområder både i Aurland og i Voss.

2.3 Naturmiljø, kulturmiljø, landskap og rekreasjonsområder
Verneområder
Av større verneområder langs strekningen er Hardangervidda Nasjonalpark, sør for rv. 7, det
langt største. Rv. 7 skjærer gjennom landskapsvernområdet Skaupsjøen-Hardangerjøkulen
mellom Lægreidvatnet og Skiftessjøen. Andre verneområder i prosjektområdet er
Hallingskarvet nasjonalpark, Fødalen landskapsvernområde, Hydalen landskapsvernområde,
Husum naturreservat og Nærøyfjorden landskapsvernområde.

Villrein
Europeisk villrein er en viktig art i området – en ansvarsart. Dagens rv. 7 utgjør en barriere
med sterk avvisningseffekt for villreinen og dens trekk / vandringer.
St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand fastslår
villreinen som ansvarsart for Norge, og understreker ansvaret for å legge til rette for å
bevare nødvendige leveområder for villrein. St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand følger opp arealforvaltningen relatert til villrein. Her
presiseres blant annet betydningen av å ha større sammenhengende områder / habitat, både
av hensyn til beitetilgang og genetisk mangfold.
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Fornminner
Det finnes svært mange registrerte forminner i området, fra steinalder og fremover til nyere
tid. Kulturminnene er først og fremst konsentrert i dalførene på begge sider av fjellet, men
det er betydelig forekomst også oppe på Hardangervidda.

Friluft, rekreasjon og turisme
For befolkningen i prosjektområdet er de nære friluftsområdene rundt tettstedene viktige,
og typiske utfartsområder for skigåing og kortere turer. Hardangervidda er et viktig
friluftslivsområde, både når det gjelder fotturisme, jakt, kiting og annen naturbruk.
Geilo og Hemsedal er de største reiselivsdestinasjonene i området, men det er betydelig
reiselivsvirksomhet i alle kommunene i prosjektområdet. Hytteeierne er en stor
brukergruppe når det gjelder friluftsliv.

2.4 Om
arealbruk
Det er i overkant av
20 000 hytter og
fritidsboliger i de
berørte
kommunene.
Hyttebebyggelsen er
svært ujevnt fordelt,
men en kan se at det
er klart mest
hytteutbygging i øst.
Hol dominerer i
dette bildet, med ca.
5 600 hytter og

Figur 3: Hallingdal har størst konsentrasjon av fritidsboliger med over 13 000 hytter.

fritidsleiligheter.

2.5 Befolkning og næringsliv
Folketall
Kommunene som inngår i prosjektområdet er for det meste små kommuner med under
5 000 innbyggere. Voss skiller seg ut med over 14 000 innbyggere.
De fleste kommuner i prosjektområdet har over lengre tid hatt en relativt stabil utvikling
eller svak nedgang i folketall. Ifølge befolkningsprognoser (SSB) vil den negative utviklingen
fortsette de neste 20 årene. Ål, Hol, Aurland og Ullensvang har imidlertid hatt en svak vekst
de siste fem årene. Gol, Hemsedal og Voss skiller seg ut, ved at de gjennom flere tiår har
hatt en positiv befolkningsvekst.
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Figur 4: Befolkningsutvikling i prosjektområdet 2010-2015

Pendling
Gol har overskudd av arbeidsplasser og mer innpendling enn utpendling i kommunen. Ål og
Aurland er omtrent selvforsynt på arbeidsplasser, mens de resterende kommuner har mer
utpendling enn innpendling. Majoriteten av befolkningen i kommunene har arbeidsplass i
egen kommune.

Næringsliv
Hallingdal er Norges største reiselivsregion, med Geilo og Hemsedal som viktigste
destinasjoner. Om lag 33 % av sysselsatte i dalen arbeider innen reiseliv. Turistnæringen er
en viktig del av sysselsettingen også i kommunene langs prosjektstrekningen vest for
Hardangervidda. Eidfjord har hatt vekst i hotell- og restaurantnæringen de siste årene.
I Eidfjord er turisme, jordbruk og vannkraft viktige næringer. Ullensvang er landets største
produsent av bær og frukt, men også her har turisme stor betydning.
Både i Hallingdal og Hardanger utgjør hyttebygging, vedlikehold og vaktmestertjenester for
hytteeiere ikke uvesentlige deler av inntektsgrunnlaget, sammen med skatteinntekter fra
samme gruppe.
Etter offentlig forvaltning og tjenesteyting er turisttrafikk og jordbruk viktigste næringer i
Ulvik kommune.
Granvin er en jordbruksbygd preget av husdyrhold og skogbruk, med betydelig turisttrafikk
sommer og vinter.
Landbruket har vært den viktigste næringsvegen også i Lærdal kommune, og er i stor grad
basert på husdyrbruk. Kommunen er også blant de største i fylket på korn, poteter og
grønnsaker. Også her er turisme en viktig næring.
I Voss er det servicenæringene som sysselsetter den absolutt største andelen av
yrkesbefolkningen, men både jordbruk og industri er av betydning. Voss’ samlede
6

jordbruksareal er størst i fylket. Industrien er
variert, med hovedvekt på
næringsmiddelindustri.
Aurland kommune har store kraftressurser.
Jordbruk er også viktig, med husdyrhold som
viktigste driftsform. Det er likevel offentlig
sektor og servicenæringa som sysselsetter
flest. Kommunen har også betydelig
turisttrafikk.

2.5 Samferdsel
Dagens vegnett og vegtrafikk
Rv. 7 over Hardangervidda og rv. 52 over

Figur 5: Riksvegnettkartet viser at fjellovergangene rv. 7
og rv. 52 inngår i rute 5b.

Hemsedal inngår begge i Rute 5b i
transportkorridor 5. Dette er en av åtte

transportkorridorer som binder landet sammen og ivaretar tilknytning til transportnettet i
naboland og Europa for øvrig. De to andre øst-vest-rutene i transportkorridor 5 er E134
(rute 5a) og E16 (rute 5c).

Krevende stigningsforhold
Både rv. 7 og rv. 52 har strekningsvis utfordrende kurvatur, både vertikalt og horisontalt.
Mellom Eidfjord og Dyranut langs rv. 7 er det krevende stigningsforhold (7-8 prosent i
Måbødalen) og svingete partier. Dette skaper problemer, spesielt for tungtrafikken.
Krabbefelt mangler, og det er få eller ingen forbikjøringsmuligheter.

Figur 6: Høydeprofil Oslo-Bergen via rv. 7 over Hardangervidda (prosjektområdet har gul farge)

På rv. 52 er det krevende stigningsforhold først og fremst ved Eldervatnet, fra Mørkedalen til
Borlaug (10-15 km), og rett nord for Gol (5 km).

Figur 7: Høydeprofil Oslo-Bergen via rv. 52 over Hemsedal (prosjektområdet har grønn farge)
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Trafikkutvikling, årsdøgntrafikk og sesongvariasjon
Det har i løpet av de ti siste årene vært nedgang i trafikk over rv. 7 over Hardangervidda,
både for lette og tunge kjøretøy. Det motsatte har vært tilfelle på rv. 52. Det samme gjelder
for det samlede trafikkvolumet på de fem øst-vest-fjellovergangene.
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på rv. 7 over Hardangervidda er i underkant av 1 000 kjøretøy. På rv.
52 over Hemsedal er ÅDT ca. 1 250. Trafikken på begge fjellovergangene er ujevnt fordelt
gjennom året, med topper rundt påske og andre høytider, samt i sommermånedene (ferieog fritidstrafikk).

Lav tungbilandel på rv. 7 og høy andel på rv. 52
Omtrent 16 % av trafikken på rv. 7
over Hardangervidda er tunge
kjøretøy. I antall utgjør dette ca.
150 kjøretøy pr. døgn. Det er en
relativt lav andel sammenliknet
med de andre fjellovergangene
mellom Øst- og Vestlandet.
Kolonnekjøring og vinterstenging,
samt bratte stigninger, er ikke
optimalt for tunge kjøretøy. Den
store godsandelen på
Bergensbanen spiller også inn.
Årsdøgntrafikken for tunge

Figur 8: ÅDT 2013 på fjelloverganger i Region vest og Region sør

kjøretøyer på rv. 52 over
Hemsedalsfjellet var i 2013 ca. 350. Det gir en ÅDT-andel på nærmere 30 prosent. Rv. 52
over Hemsedal har dermed mest tungtrafikk både i antall og prosent av alle
fjellovergangene, med unntak av E 136 Bjorli.

Riksvegenes funksjon
Rv. 7 en viktig turistveg
Det som kjennetegner rv. 7 over Hardangervidda fremfor andre fjelloverganger mellom øst
og vest, er den høye andelen ferie- og fritidstrafikk. Ferie- og fritidsreisene utgjør 66 % av
ÅDT og 80 % av sommerdøgntrafikken. Strekningen over vidda (Haugastøl – Eidfjord) er
Nasjonal turistveg. Det er selve kjøreopplevelsen med inntrykkssterke landskapsopplevelser
som er grunnmuren i attraksjonen Nasjonal turistveg Hardangervidda.
Trafikken på rv. 7 over Hardangervidda domineres av personbiltrafikk. Rv. 7 har også stor
betydning lokalt for næringsliv og befolkning i Hallingdal.
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Rv. 52 viktig for næringslivets transporter
Den høye tungbilandelen på rv. 52 over Hemsedal viser at vegen har stor betydning for
næringslivets transporter mellom øst og vest. Vegen er også viktig for turisttrafikken og for
lokalbefolkningen.

Fjellovergangenes øst-vest funksjon
Rv. 7 over Hardangervidda er i dag den korteste og raskeste vegforbindelsen mellom Oslo og
Bergen. Den har, etter E134 over Haukeli, nest størst andel av reisene på denne strekningen.
Rv. 52 over Hemsedal er den viktigste fjellovergangen for reiser mellom Østlandet og Sogn
og Fjordane. Her har rv. 7 over Hardangervidda ingen betydning.
Vegen over Hemsedal har nesten dobbelt så stor trafikk som vegen over Filefjell, og er den
foretrukne øst-vest-forbindelsen av disse to. Det gjelder både reiser mot Bergen og for
trafikanter som skal nordover fra Lærdal langs rv. 5.

Vanskelig vinterdrift
På Hardangervidda er det betydelige utfordringer når det gjelder vinterdrift. Dette medfører
dårlig vinterregularitet, perioder med kolonnekjøring, og tidvis stengt veg. Av fjellovergangene i Sør-Norge er det bare rv. 13 som har dårligere vinterregularitet.
Rv. 52 er langt mer vintersikker enn rv. 7, men har også perioder med kolonnekjøring og
midlertidig stenging av vegen.

Figur 9: Kolonnekjøring og stenging (trafikkregulerende tiltak) 2010-2014, fjelloverganger i Sør-Norge. Rv. 7 er ringet inn med
turkis, rv. 52 med lilla.
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Midlertidig stenging av rv. 7 på grunn av villrein
Midlertidig stenging av rv. 7 over Hardangervidda er et kompromiss mellom
fremkommelighet og villrein. Dette er ikke en varig ordning, men en løsning som ut fra visse
kriterier kan sikre reinen en naturlig bruk av nærområdene rundt riksvegen. Stenging på
grunn av villrein har som regel en varighet på 1 til 3 dager, og de fleste vintre er uten noen
slik stenging. Rv. 52 har ikke et tilsvarende regime for midlertidig stengning.

Kollektivtrafikk
Fly viktigst mellom Oslo og Bergen
Mellom Oslo og Bergen er det gode kollektivforbindelser med
jernbane og fly. Mer enn halvparten av alle reiser foregår
med fly. Det er dermed liten busstrafikk på strekningen fra
Oslo til Bergen.

Konkurranse mellom rv. 7 og Bergensbanen
Det er ingen togtilbud for reisende mellom Østlandet og
Sogn og Fjordane nord for Sognefjorden, eller til Sunnmøre.
Derimot er det stor konkurranse mellom rv. 7 over
Hardangervidda og Bergensbanen på strekningen Gol-Voss.
Bergensbanen er det viktigste kollektive alternativet for

Figur 10: Transportmiddelfordeling mellom
Østlandet og Hordaland
Kilde: Øst-vest-utredningen

denne fjellovergangen. Det går ikke helårs bussruter på rv. 7
over Hardangervidda.
Jernbanen tar omkring 20 % av persontrafikken mellom Oslo og Bergen. Årlig reiser ca. en
mill. passasjerer med Bergensbanen. Av disse passerer 700 000 Finse.
Reisetiden mellom Bergen og Oslo er på rundt 6 timer og 30 minutter for raskeste tog.
Mellom Haugastøl og Myrdal er strekningen vegløs. Stasjonene Finse og Hallingskeid
betjenes derfor bare av tog. Med unntak av Hallingskeid er det forholdsvis mange av- og
påstigninger på stasjonene mellom Gol og Myrdal. Geilo og Myrdal skiller seg ut med høye
trafikktall, men også Gol, Ål og Finse er viktige stasjoner, med 50 000-80 000 av- og
påstigninger pr. år.
Geilo stasjon har ca. 155 000 av- og påstigninger pr. år, med en nokså lik passasjerfordeling
fra hver side av fjellet. Dette utgjør mellom 10 og 15 % av alle som ankommer Geilo. De
resterende 85-90 % er vegbrukere.

Godstransport på jernbane viktigst
For godstrafikk mellom Oslo og Bergen har jernbanen størst betydning, med en andel på
omkring 70 % av fraktet stykkgods. Det går til sammen 18 godstog mellom Oslo og Bergen i
uken, ni hver veg. Dette tilsvarer ca. 250 vogntog i døgnet. All godstransport til Sogn og
Fjordane eller Sunnmøre går på veg.
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Både rv. 7 og rv. 52 er ulykkesbelastet
Begge prosjektstrekningene mellom Gol og Voss er ulykkesbelastet. Kartet under for
perioden 2006-2015 gir et godt bilde av ulykkessituasjonen. Møte- og utforkjøringsulykkene gir flest alvorlige skader.

Figur 11: Trafikkulykker på prosjektstrekningen KVU rv. 7 og rv. 52 Gol-Voss 2006-2014.

4.

Behovsanalyse (Utfordringer)

Foreløpige prosjektutløsende behov
Det er behov for et mer effektivt og vintersikkert transportsystem mellom Østlandet og
Vestlandet på rute 5B. Dårlig vinterregularitet, krevende stigningsforhold og
utilfredsstillende standard gjør at dagens rv. 7 og rv. 52 ikke er tilstrekkelig effektive og
vintersikre transportkorridorer til å fungere som hovedforbindelser mellom Østlandet og
Vestlandet. De foreløpige prosjektutløsende behovene er derfor:
 Å sikre bedre fremkommelighet, redusert reisetid og lavere transportkostnader for
næringstransport

Andre viktige behov
Redusert avvisningseffekt for villrein på rv. 7
Rv. 7 over Hardangervidda har en utpreget barrierefunksjon for Nordfjellareinen og
Hardangerviddareinen. Det betyr at vegen og trafikken har en kraftig avvisningseffekt for
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villrein. Den blir i stor grad hindret i å krysse vegen og trekke mellom tidligere
sammenhengende leveområder. Vegens utforming, trafikk og tilknyttet arealbruk sørger
også for at villreinen ikke benytter seg av store beitearealer langs rv. 7. Avvisningseffektene
er en utfordring når det gjelder å ivareta Norges internasjonale forpliktelser knyttet til
villreinen som ansvarsart.

Økt trafikksikkerhet
Begge de potensielle hovedforbindelsene er ulykkesbelastet, noe som vitner om behov for
økt trafikksikkerhet, Jf. Nullvisjonen.

Redusert fare for skred og ras
Dalførene i prosjektområdet er utsatt for skred og ras som kan true infrastruktur. Både langs
rv. 7 og rv. 52/E16 er det flere høyrisikoområder. Dette utløser behov for økt ras- og
skredsikkerhet.

Styrket regional utvikling
Det er behov for å styrke næringslivets og de berørte kommunenes/regionenes
konkurransekraft

Ivaretakelse av sørvistilbud knyttet til Nasjonal turistveg Hardangervidda
Det er selve kjøreopplevelsen med inntrykkssterke landskapsopplevelser som er grunnmuren
i attraksjonen Nasjonal turistveg Hardangervidda. Det er behov for å ivareta og videreutvikle
sørvistilbudet på rv. 7 over Hardangervidda, for å sikre at denne nasjonale turistvegen også i
fremtiden fremstår som et kvalitetsprodukt for besøkende turister.

5.

Mål

Forslag til samfunnsmål
Vårt foreløpige forslag til samfunnsmål har utgangspunkt i
1. Det generelle overordnede statlige føringer i NTP
2. Det prosjektspesifikke oppdraget fra Samferdselsdepartementet om å utrede hvilken
av de to fjellovergangene som i tillegg til E134 skal være en hovedforbindelse mellom
Østlandet og Vestlandet
3. Vår foreløpige situasjons- og behovsanalyse
Vårt forslag til samfunnsmål blir derfor:

Rv. 7 over Hardangervidda eller rv. 52 over Hemsedal skal være en effektiv og
samfunnssikker hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet.
Effektmål
Med utgangspunkt i foreslåtte samfunnsmål forventes det at effektmålene utformes på en
måte som gir grunnlag for å vurdere hvor egnet konseptene er til å redusere reisetid og
12

avstandskostnader for næringstransport. Det samme gjelder muligheten til å vurdere
konseptenes egnethet til å sikre færre timer med kolonnekjøring og stengt veg.

Generelle samfunnsmål og krav
Det vil også bli utformet generelle samfunnsmål og krav som uttrykker ønskede sideeffekter
og betingelser knyttet til miljøvennlighet, transportsikkerhet og samfunnssikkerhet. Disse
gjenspeiler generelle nasjonale målsetninger knyttet til klima, villrein, konkurranseflate
mellom veg og bane, trafikksikkerhet, i tillegg til skredfare. Dessuten vil det bli stilt en rekke
betingelser som konseptene må oppfylle. Krav til tunnelsikkerhet nevnes spesielt.

6.

Metodikk og verktøy

Utvikling av konsepter
Det vil bli gjort innledende vurderinger og beregninger av mulige løsninger. Hensikten med
disse analysene er å sikre et best mulig grunnlag for å utvikle gode konsepter. I dette
arbeidet vil vi se på et bredt spekter av løsninger, fra tiltak som ikke krever investeringskostnader til omfattende ombygginger og nyinvesteringer i milliardklassen. Tiltakene vil bli
analysert og strukturert i tråd med Firetrinnsmetodikken, en metodikk 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

Resultatene og vurderingene fra de innledende analysene vil si noe om de ulike løsningenes
potensial til å imøtekomme fastsatt samfunnsmål og prosjektutløsende behov, samt til å
svare ut de effektmål som settes. Egnethet når det gjelder å oppfylle generelle samfunnsmål
og betingelser vil også bli vurdert. Løsningsmulighetsstudiet vil gi grunnlag for å sette
sammen små og store tiltak til helhetlige konsepter som kan styrke rv. 7 og rv. 52 som
hovedforbindelser. Løsningsmuligheter som eventuelt blir forkastet vil bli beskrevet, og det
vil bli gitt begrunnelse for at disse tiltakene utelates fra videre utredning.
Øst-vest-utredningen og KVU for rv. 7 over Hardangervidda vil være viktige kilder for
konseptdannelse. I tillegg vil innspill til aktuelle konsepter fremskaffes i verksteder og i
dialog med samarbeidsgruppen. Ytterligere bearbeiding og eventuell siling gjøres av Statens
vegvesens prosjekt- og styringsgruppe.
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Analyse av konseptene
I denne KVUen vil vi i analysene av konseptene følge standard KVU-metodikk i henhold til
retningslinjer gitt av Finansdepartement. Samtidig vil vi anvende en del av analysegrunnlaget
som er gjennomført i arbeidet med Øst-vest-utredningen (Jf. bestillingsbrevet fra SD).
Det betyr at konseptene først vil bli analysert og presentert med Nullkonseptet som
sammenligningsgrunnlag. Deretter vil vi gjennomføre og presentere følsomhetsberegninger
som tar utgangspunkt i Øst-vest-utredningens Nullplusskonsept (referanse 0+). Vi vil
dermed få to adskilte sett av analyseresultater, både når det gjelder trafikale og
samfunnsøkonomiske virkninger.
Konseptenes virkninger vil altså bli vurdert i forhold til to fremtidsscenarier:

1) En fremtidig situasjon uten investeringer i andre store prosjekter, verken på andre
øst–vest-korridorer eller på øvrig vegnett (Nullkonseptet).
2) En fremtidig situasjon der det er gjort omfattende nyinvesteringer på E134, E18, E16
og E39 (referanse 0+).
Overnevnte metodikk betyr blant annet at vi i følsomhetsberegningene vil utrede trafikale
virkninger og nytten av tiltak på rv. 7 og rv. 52 både med og uten Hordalandsdiagonalen,
samt med og uten nyinvesteringer på rv. 5 herunder ferjefri kryssing av Sognefjorden. På
denne måten vil vi fremskaffe et bedre og mer robust beslutningsgrunnlag.

Grunnlagsdata
I bestillingsbrevet fra SD forutsettes det at en del av analysegrunnlaget som er gjennomført i
arbeidet med Øst-vest-utredningen, KVU rv. 7 over Hardangervidda og eventuelle andre
utredninger kan anvendes i den nye KVUen.
I tillegg vil grunnlagsdata for vurderingene hentes fra eksisterende register og databaser.
Om nødvendig suppleres grunnlagsdataene med andre data.
Vurderinger knyttet til regionale virkninger, ikke-prissatte virkninger, risiko og sårbarhet
vurderes primært på grunnlag av eksisterende registreringer og datakilder.
Innsamling av grunnlagsdata koordineres med arbeidet som gjøres i kommunene og
fylkeskommunen, samt med eventuelle andre planprosesser.

Transportmodeller og nytte-kostnadsanalyse
Transportmodeller
Muligheten for å lage en delområdemodell har blitt vurdert, men risikoen vurderes som for
høy i forhold til den stramme fremdriften i utredningen. Vi vil derfor hovedsakelig benytte de
samme beregningsprinsippene som Øst-vest-utredningen. Det betyr Nasjonal modell for
persontransport (NTM 6), «fast» matrise fra Regional modell for persontransport (RTM) for de
aktuelle beregningsår (turer fra de ulike grunnkretsene innen hver NTM 6-sone aggregeres
sammen og legges ut via NTM 6-sonetilknytninger). Nasjonal godsmodell vil benyttes.
14

I tillegg tar vi sikte på å beregne de mest aktuelle alternativene med «komplett» RTMmodell. Det begrensede utvalget skyldes at dette arbeidet er tidkrevende, fordi tiltakene må
kodes inn i både Region sør- og Region vest-modellen.

Samfunnsøkonomiske analyser
Vi vil benytte samme metodikk for forenklet nytte-kostnadsanalyse som i øst-vestutredningen og andre større utredninger det siste året, slik at trafikantnytten beregnes via
trafikantnyttemodulen i transportmodellen. I tillegg tar vi sikte på å kjøre et par av de mest
aktuelle alternativene kun i EFFEKT, for å møte etterspørsel etter mere detaljerte
beregninger. Det vil også bli gjort en vurdering på temaene mernytte og regionale
ringvirkninger.
Nytte-kostnadsberegningene er basert på de forutsetninger som blir lagt til grunn for de
forskjellige konseptene. I den forbindelse gjøres det oppmerksom på at Øst-vestutredningen og KVUen er vesensforskjellige strategiske utredninger, med ulik
detaljeringsgrad og presisjonsnivå. Forutsetningene som legges til grunn i konseptene i
denne KVUen vil derfor ikke nødvendigvis være de samme som for løsningene i Øst-vestutredningen. Det betyr at de samfunnsøkonomiske analyseresultatene (og
transportmodellberegningene) i KVUen, vil kunne avvike fra resultatene i Øst-vestrapporten. Resultatene i Øst-vest-rapporten og KVUen forventes derfor ikke å være direkte
sammenlignbare.

7.

Avgrensinger

Tematisk avgrensing
Hovedhensikten med KVU rv. 7 og rv. 52 Gol-Voss er å utrede hvilken av de to
fjellovergangene som er best egnet som hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet.
Det betyr at det primært er vegtiltak som vil bli utredet, og at det ikke vil bli utformet egne
konsepter for kollektiv, sykkel eller gange. Mulige sikkerhetstiltak for gående og syklende vil
kun bli beskrevet. Det samme gjelder tiltak på bane som vil kunne styrke konkurransekraften til Bergensbanen. Vegkonseptenes betydning for konkurranseflaten mellom veg og
bane vil imidlertid bli vurdert.
I bestillingen fra Samferdselsdepartementet er det presisert at det i denne omgang ikke er
aktuelt å gjennomføre KVU for E134 med arm til Bergen. Det betyr at mulige løsninger og
konsepter for en Hordalandsdiagonal ikke er et tema i denne KVUen. Derfor vil resultater for
Hordalandsdiagonalen presentert i Øst-vest-utredningen ikke uten videre være
sammenlignbare med resultater for rv. 7 og rv. 52 i denne KVUen.
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Geografisk avgrensing
Prosjektområdet
Prosjektområdet er det samme som tiltaksområdet. Det strekker seg fra Gol til Voss. I Voss
møtes rv. 13 og E16. Dette er prosjektområdets vestligste punkt. Vegskillet på Gol mellom
fjellovergangene rv. 7 over Hardangervidda og rv. 52 Hemsedalsfjellet er i utgangspunktet
den geografiske avgrensingen i øst. I innledende vurderinger av løsningsmuligheter vil det
imidlertid bli sett på muligheten for ny trasé som kobler rv. 52 og rv. 7 noen kilometer øst
for Gol. Hvis dette viser seg å være aktuelt å ta med i videre analyser, vil det være behov for
å utvide prosjektområdet noe østover.
I Øst-vest-utredningen ble en ny trasé langs Tunhovdfjorden mellom Flå og Geilo vurdert.
Løsningen vil kunne gi en innsparing på nærmere 20 km, men ble forkastet, fordi den ikke
fanger opp trafikk som skal til Ål, Gol, Hemsedal eller videre mot Sogn og Fjordane over den
mest trafikkbelastede fjellovergangen i rute 5b. Med utgangspunkt i Øst-vest-utredningens
konklusjon er det dermed ikke aktuelt å utvide prosjektområdet østover til Flå.

Influensområdet
Virkninger av tiltak på rv. 7 og rv. 52 vil kunne ha stor betydning for befolkning og
næringsliv langt utenfor prosjektområdet, ettersom det finnes primære interessenter utenfor
prosjektområdet. Dette er brukere som hyppig benytter seg av de aktuelle fjellovergangene,
eller som vil være direkte berørt av fremtidige tiltak. Dessuten vil tiltak på rv. 7 og rv. 52
kunne ha indirekte, men betydelige, regionale virkninger for næringsliv og befolkning
utenfor tiltaksområdet. I utredningen blir derfor Hardangerregionen, Sunnmøre, Numedal og
de deler av Hallingdal og Sogn og Fjordane som faller utenfor prosjektområdet betraktet
som det viktigste influensområdet. Dette vil bli gjenspeilet både i analysene av regionale
virkninger og i drøftingen av trafikale virkninger, samt i de samfunnsøkonomiske analysene i
følsomhetsberegningene.

Sammenhenger mellom KVUen og andre strategiske utredninger
Øst-vest-utredningen
Samferdselsdepartementet har besluttet at det skal tas sikte på å legge frem en prioritering
av trasé for øst-vest-vegforbindelser i Nasjonal transportplan 2018-2029. Det er lagt til
grunn i det videre arbeidet at E134 vil være en av hovedvegforbindelsene mellom Østlandet
og Vestlandet. Dette er en beslutning som vil bli lagt til grunn og håndtert i følsomhetsanalysene i denne KVUen. Det betyr blant annet at det blir viktig å vurdere virkninger og
effekter av tiltak på rv. 7 og rv. 52 i en fremtidig situasjon der E134 mellom Drammen og
Haugesund er en fullt utbygd hovedforbindelse. Her vil analysegrunnlaget i all hovedsak
være Øst-vest-utredningen.
Samferdselsdepartementet har i bestillingsbrevet understreket at det i denne omgang ikke er
aktuelt å gjennomføre KVU for E134 med arm til Bergen. For å sikre et mest mulig robust
beslutningsgrunnlag er det likevel viktig å foreta følsomhetsberegninger som viser hvordan
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en eventuell Hordalandsdiagonal påvirker trafikken og nytten av investeringer på rv. 7 og rv.
52.

KVU E134 Gvammen–Vågsli
Parallelt med KVU Gol-Voss blir det gjennomført en KVU på E134 gjennom Telemark, KVU
E134 Gvammen–Vågsli. De to KVUene skal gi Samferdselsdepartementet grunnlag for
prioritering av øst-vest-forbindelser i Nasjonal transportplan 2018-2029. Begge skal
overleveres Samferdselsdepartementet senest 1. september. Da Samferdselsdepartementet
vil vurdere disse to KVUene i en større øst-vest-sammenheng, er det viktig at
transportanalyser og effektberegninger for KVU rv. 7 / rv. 52 og KVU E134 Gvammen-Vågsli
samkjøres. Dette vil sikre at sammenlignbare resultater og logisk konsistente konklusjoner. I
den forbindelse er det en fordel at både prosjektlederen og flere av prosjektmedarbeiderne
deltar i begge KVUene.

KVU rv. 7 over Hardangervidda
Høsten 2015 ble KVU rv. 7 over Hardangervidda overlevert Samferdselsdepartementet.
KVUen tok utgangspunkt i Øst-vest-utredningens anbefaling om å satse på E134 og rv. 52
som hovedforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Rv. 7 ble derimot ikke anbefalt som
hovedforbindelse. For KVU rv. 7 over Hardangervidda innebar det at reisetid og
kjøretøykostnader mellom Oslo og Bergen ikke var et sentralt tema. Det betydde at
riksvegens funksjon som tungtransportåre ikke stod sentralt. Dermed ble det heller ikke
anbefalt tiltak for næringstransport gjennom Måbødalen. I stedet ble det valgt å rette
oppmerksomheten mot selve viddekryssingen. Prosjektutløsende behov og effektmål dreide
seg følgelig om vinterregularitet og villreinproblematikk. Det ble imidlertid presisert at

«Dersom den politiske behandlingen skulle lande på at man ønsker å satse på riksveg
7, endres utredningsforutsetningene betydelig, blant annet fordi man da må se på
tiltak for en vesentlig lengre strekning»
KVU rv. 7 og rv. 52 Gol – Voss har altså et vesensforskjellig utredningsutgangspunkt fra KVU
rv. 7 over Hardangervidda. Det betyr at de to KVUene trolig vil avvike både når det gjelder
mandat, prosjektutløsende behov, overordnede mål (samfunnsmål og effektmål), konsepter,
analyseresultat og anbefaling. I den forbindelse er det viktig å understreke at KVU rv. 7 over
Hardangervidda ikke nødvendigvis vil være irrelevant som beslutningsgrunnlag for
fremtidige investeringer på rv. 7. Det avhenger av blant annet av utfallet av KVU rv. 7 og rv.
52 Gol – Voss og påfølgende politiske beslutninger.
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8.

Organisering av arbeidet

Prosjektorganisering
Prosjektet er organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og samarbeidsgruppe. Dette er
i henhold til anbefalingene gitt av Vegdirektoratet.

Ansvarsfordeling
Styringsgruppen skal fatte beslutninger om overordnede prinsipper og anbefale strategier
etter medvirkning og dialog, ut fra mandat gitt av Samferdselsdepartementet.
Styringsgruppen er
ansvarlig for det faglige
arbeidet, slik det er
beskrevet i
utfordringsnotatet. Det
innebærer:


Å bidra til at det
avsettes nødvendige
menneskelige og
økonomiske
ressurser til
prosjektet



Å overvåke og
eventuelt justere
fremdrift

Ved utvalgte milepæler
skal prosjektet orientere
om status for arbeidet,
og sikre forankring.
Prosjektgruppen skal
utarbeide
konseptvalgutredningen
i overensstemmelse med
utfordringsnotatet og
krav/retningslinjer
knyttet til faglige
verktøy for utforming av
konsepter og
etterfølgende
alternativanalyse.
Prosjektgruppen vil også
stå for:
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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.
Samarbeidsgruppen skal sikre dialog og medvirkning i utredningsarbeidet, bidra til økt
kvalitet på beslutningsgrunnlaget og utvikle en felles forståelse av utfordringer og
muligheter. Mediene vil bli informert om møtene i forkant. Prosjektgruppen skal jevnlig
legge fram resultat av arbeidet for samarbeidsgruppen.

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, der det etableres en aktiv dialog med
medlemmene i samarbeidsgruppen og deltakerne på verkstedene. Presentasjoner fra møtene
vil bli gjort tilgjengelige på prosjektets nettside.
Hovedverkstedet vil bli gjennomført over én dag i februar 2016. I tillegg vil det bli lagt opp
til ett eller flere faglige, tematiske verksteder av mindre omfang. Et to dagers ROS-verksted
vil bli avholdt i april. Dag 1 er satt av til trafikksikkerhet, og dag 2 til samfunnssikkerhet.
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Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen viser de ulike fasene. På grunn av knapp tidsfrist fastsatt av
Samferdselsdepartementet (1. september) er det lite rom for justeringer.
Fremdriftsplan

Jan

Feb.

Mars April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Datainnsamling

Fase

Planlegging

og
konseptutvikling

Innledende arbeider
Organisering av prosjektet
Utfordringsnotat
Utarbeide informasjonsstrategi

Behovsanalyse
Situasjonsbeskrivelse
Behovsanalyse

Mål og krav
Utarbeide samfunns- og effektmål

Konseptutvikling
Løsningsmulighetsstudie
Konsepter

Analyse
Forberedelser transportmodell
Transportanalyse
Prissatte virkninger
Ikke-prissatte virkninger
Regionale virkninger
ROS-analyse

Skrive rapportutkast
Skrive hoved- og delrapporter

Drøfte anbefaling
Behandling i styringsgruppen
Behandling i VD

Offentliggjøring, KS1 og Høring
Oversendelse Samf. dept.
Høring
KS1
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Sept.

Okt.

KS1
Analyse

Skrive

Anbefaling

og
høring

Møteplan
Prosjektgruppen møtes en til to ganger pr. måned.
Det er planlagt fire møter i samarbeidsgruppen: 25. januar, 4. april, 20. juni, samt ett møte i
tilknytning til offentliggjøringen i september 2016.

Møte- og verkstedplan

Prosjektgruppe

Samarbeidsgruppe

Hovedverksted

Jan

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

15./25.

25.

15.-16.

4.

?

20.

?

?

25.

4.

25.

ROS-verksted

28.-29.
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20.

Sept.

?
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